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Nové cesty k poznání keltské minulosti 
Předmluva ke 4. vydání 

 
Je vskutku málo starobylých kultur na evropském kontinentě, o které by 

projevovaly v dnešní moderní době nejrůznější národy tak živý zájem, jako 
je to v případě keltské minulosti a jejího dědictví. Zásah Keltů v rozsáhlých 
oblastech od Irska a Velké Británie přes celou Evropu až na Balkánský 
poloostrov a do Malé Asie nebyl jen válečnický a pustošivý: nesl s sebou i 
nové tvůrčí síly právě na rozhraní dvou dějinných epoch, kdy ve střední 
Evropě vrcholil pravěký vývoj a ve středomořské oblasti se rodil antický 
svět ve své řecké a italské podobě. 

Některé etnické skupiny na západě Evropy se dodnes považují za přímé 
potomky starých Keltů, jiné evropské národy vysoko hodnotí keltský podíl 
při krystalizaci jejich historické podoby, jejich kultury a jazyka, nebo si 
uvědomují, že keltská etnická nebo jen hospodářská či kulturní infiltrace 
měla své důsledky na jejich vyspělost při vstupu na evropské jeviště dějin. 

Je cosi velkolepého, monumentálního a současně i tajemného v 
nejstarších dějinách keltského světa. Dodnes ve značné části Evropy 
vzbuzují obdiv ruiny kdysi mohutných pevnostních systémů, které Keltové 
vybudovali v době vrcholu své moci, nebo impozantní mohyly, které ve 
svých hrobních komorách skrývají pohřby vládnoucí vrstvy s bohatou, 
často vskutku knížecí výbavou. Evropská muzea se postupně naplňují 
nálezy z keltských pohřebišť a sídlišť, které svědčí o technicky dokonale 
zvládnutém zpracování všech kovů, zlata, stříbra, bronzu i železa, i aplikaci 
různých uměleckých technik. Prozrazují vysoce vytříbený vkus 
uměleckého ztvárnění s podivuhodnými plastickými motivy a zvláštní 
zálibu v ornamentální výzdobě, která svými kombinacemi naznačuje 
hlubší, nám ne vždy plně pochopitelný smysl. Obdivuhodná je i schopnost 
přetvářet různé prvky přicházející z bližšího i vzdáleného sousedství ve 
vlastní umělecký styl jako výraz vysoce vyvinutého uměleckého cítění. 

Dnešnímu člověku se jeví jako tajuplná četná kultovní a posvátná místa 
s náznaky někdejších obřadů, někdy i s nálezy kamenných plastik, stejně 
jako působnost kněžských sborů, zvláště druidů, dodnes plně neosvětlená. 
Bezděky se vtírá představa, že to vše by mohlo mít spojitost s prastarými 
kultovními stavbami a památníky, vybudovanými z velkých kamenných 
bloků, v tak početném množství zachovaných nejen na ostrovech, ale i v 
pobřežních oblastech západní Evropy. Ačkoliv tu není přímých důkazů, 
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domnívají se někteří angličtí badatelé, že to byla působiště kněžských sborů 
již v počátcích doby bronzové. Tradice měla v keltském prostředí hluboké 
kořeny a ovlivňovala vždy celý společenský život. Se vším tím se však 
spojoval hospodářský a obchodní rozmach, který si vynutil i ražbu vlastní 
mince, první ve střední Evropě. 

Vstup Keltů do evropských dějin může se opřít již o některé písemné 
zprávy, zachované u antických spisovatelů; tyto však nedostačuji, abychom 
poznali keltské prostředí se všemi jeho aspekty. Podrobnější údaje 
nalezneme jen v proslulých Zápiscích o válce galské, které nám zachoval 
G. Julius Caesar, kdy v polovině posledního století př. Kr. pokořoval 
zaalpskou Galii a dnešní střed Francie. Jsou to však záznamy vojevůdce, 
který posuzoval celou situaci očima Římana, sotva znalého tehdejších 
místních keltských nářečí, a proto odkázaného na různé zpravodaje. Tyto 
Commentarii ovšem nevědí nic o Keltech ve střední Evropě, kteří tu byli po 
několik století rozhodujícím činitelem a v době Caesarově měli ve světle 
archeologických nálezů přímé kontakty se středisky v Galii. Nevědí však 
nic určitého ani o jiných keltských oblastech. Poněvadž ani jazykozpyt 
nemůže poskytnout chronologicky ucelený nástin vývoje, hlásí se tu o 
slovo archeologie. 

Překvapující objevy i teoretické výsledky moderní archeologické vědy 
prověřují dosavadní konstrukce historické a jazykozpytné povahy a staví do 
ostrého kritického světla i různé starší romantické představy. Zdokonalením 
svého metodického postupu i užitím nových pracovních metod, aplikací 
všech vymožeností současné vědy, usiluje archeologie o komplexní přístup 
k řešení hlavních problémů vývoje a větší exaktnost poznatků. Nástup 
systematického a všestranného výzkumu keltských nalezišť nahrazuje četné 
dosavadní dohady buď bezpečnými závěry, nebo alespoň 
pravděpodobnými domněnkami. Obraz keltské minulosti se tak stává 
úplnější, plastičtější a barvitější a nabývá v některých obdobích 
dramatického spádu. 

Přirozeně není dosud vše dořešeno. Dějiny Keltů a jejich kultury, 
nastíněné v tomto novém, rozšířeném vydání, opírají se především o 
dlouholeté vlastní studium keltských nálezů ve všech jejich souvislostech, a 
to nejen v detailních zjištěních, ale i v syntetickém nadhledu v 
celoevropských souvislostech. Přirozeně využívá též výsledků rozsáhlé 
literární produkce, dnes již i specialistovi těžko zvládnutelné. Zachycuje 
stav bádání do roku 1980 se všemi jeho zvláštnostmi, ověřenými závěry 
nebo pracovními hypotézami. Celé pojetí je odborně podloženo, a ačkoliv 
usiluje o všestranný obraz a souvislý tok líčení, odlišuje jasně poznané od 
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možného nebo pravděpodobného. Chce být úvodem do keltského studia, 
ale také bezpečným základem poznání všem, kdož projevují hlubší zájem o 
jednu z nejzajímavějších kapitol nejstarších evropských dějin. 

V závěru bych rád velmi srdečně poděkoval nejrůznějším vědeckým 
institucím v Evropě i v zámoří a specialistům, kteří mi po léta poskytují 
novou vědeckou literaturu a umožňují mi pohotovou informaci o všech 
směrech a výsledcích bádání. 

 
 
Praha, červen 1980                                                                        J. F. 
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Několik slov úvodem k 3. vydání 
 
Překvapující výsledky moderní archeologické vědy prověřují dosavadní 

poznatky a domněnky historické i jazykozpytné povahy, staví je do nového 
ostrého světla kritického hodnocení a umožňují pochopit i ty problémy, 
které dříve byly těžko vysvětlitelné nebo přímo záhadné. Přirozeně ani dnes 
není ještě vše dořešeno a zbývá ještě hodně práce a studia v budoucnosti. 
Ale všechno to úsilí o poznání nejdávnější keltské minulosti, která je tak 
bezprostředně spjata s minulostí našich zemí, dává nám již dnes možnost 
evokovat poměrně spolehlivě, bez romantiky a fantastických dohadů, 
souvislý rámcový obraz vývoje keltské společnosti a keltské civilizace, 
velmi závažné pro celý další středoevropský vývoj. Je to obraz zajímavý, 
často téměř vzrušující výsledky archeologických objevů posledních let, je 
to ukázka, jak v mnoha směrech přejímá již dnes archeologická věda vůdčí 
roli při řešení závažných historických problémů. 

Ačkoliv je tento obraz načrtnut na základě výsledků celé evropské vědy 
až do poloviny r. 1962, opírá se především o vlastní podrobné studium 
československých a středoevropských nálezů, ne vždy plně známých 
zahraničním badatelům, a proto ne vždy plně respektovaných. Toto třetí 
vydání bylo revidováno, místy rozšířeno o nejnovější objevy a jejich 
význam pro celkové pojetí a také obrazové přílohy byly přizpůsobeny 
současnému stavu poznání. Přístupnější sloh knihy není v žádném směru 
ústupkem vědeckosti, je vždy odborně podložen, i když snad nebyly 
autorem dosud samostatně publikovány všechny tyto výsledky v ryze 
vědeckém rouše. Stylizace přímo naznačuje, kde výsledky dosavadního 
studia jsou ověřené a kde mohou být naše závěry zatím jen předběžné. 

Je to v československé literatuře současně prvý pokus o všestranný 
obraz keltské minulosti. Chce seznámit čtenáře s výsledky dosavadní 
vědecké práce, chce vzbudit větší zájem o tuto zajímavou kapitolu 
nejstarších evropských dějin, chce však vést také k hlubšímu poznání 
bohaté minulosti naší krásné země, intimněji sblížit dnešek s odkazem 
dřívějších dob. Do jaké míry se toto vše autorovi podařilo, posoudí nejlépe 
čtenář sám. 

 
J.F. 
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I. Pravěké pozadí historických Keltů 
 
Z anonymity pravěkých národů na území severně od Alp vynořil se jako 

prvý v polovině posledního tisíciletí starého letopočtu lid keltský, jehož 
počáteční psané dějiny byly k úžasu ostatní Evropy poznamenány krvavými 
srážkami a kořistnickými nájezdy na nejbohatší střediska tehdejší doby. Až 
do té doby nic o něm nevěděl vzdělaný jižní, zvláště řecký a římský svět, 
jemuž vděčíme za prvé historické zprávy o nejstarších dějinách Evropy. 
Severozápadně od Alp rodilo se zatím složitým procesem společenství 
tohoto podivuhodného lidu, který prvý z barbarských národů, jak je s 
oblibou nazýval jižní svět, se stal klasikem barbarského světa. Sblížil 
střední Evropu s jižním prostředím a dík svým tvůrčím schopnostem 
dovršil pravěký civilizační vývoj v území na sever od Alp. Teprve 
obchodní a hospodářské styky přiblížily keltské prostředí jihu aspoň 
částečně, ne však dříve než na sklonku 6. století a v 5. století před Kr. 

Zatím již proběhl v keltském prostředí důležitý hospodářský a 
společenský přerod, společenská diferenciace, vyrostlá především z 
domácích podmínek a předpokladů. Vyvinula se početná mocenská 
střediska domácích vládců, o nichž se jižní svět dovídal jen pomalu, když 
bylo pro něj hospodářsky výhodné, aby jim dodával své výrobky, a 
pomáhal tak zvyšovat životní úroveň a lesk vládnoucí vrstvy. A najednou 
dobře vyzbrojené skupiny keltského lidu drsně a bez rozpaků napadly 
nejdůležitější střediska vzdělaného jihu, zaútočily na severní Itálii, ba 
přímo na samotný Řím, pronikaly dále až k Sicílii a jinými proudy do 
Karpatské kotliny, na Balkán, ba až do Malé Asie. Jižní svět byl zděšen 
tvrdostí jejich útoků, jejich odvahou, statečností i kořistnictvím. Teprve 
tehdy poznal nepříjemnou skutečnost, že za Alpami vyrostl početný lid, 
který na další polovinu tisíciletí evropských dějin se pak stal rozhodujícím 
vojenským a politickým činitelem. Proto již ve 4. století byli Keltové 
počítáni k největším barbarským národům tehdejšího světa, hned vedle 
Peršanů a Skyth.ů. A přece tento lid nikdy nevytvořil naprostou etnickou 
jednotu ani jednotný státní útvar, říši, která by sloučila nejrůznější kmenové 
jednotky v pevný, řádně organizovaný a trvalý celek. Byl roztříštěn na 
množství větších a menších kmenových útvarů, které mluvily různými, 
navzájem ovšem příbuznými dialekty, z nichž většina v pozdějších dobách 
vymřela. 

Řecký svět nazýval je Keltoi, Keltové. Zdá se, že toto jméno se rozšířilo 
právě v době vrcholného rozkvětu mocenských středisek vládnoucí vrstvy, 
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ne-li dříve, tedy nejpozději v 6. století, a není vyloučeno, že to bylo 
původně jméno jednoho kmene nebo snad i vládnoucího rodu, které pak 
přešlo na všechen lid. Nebylo by však správné předpokládat nějakou 
prakeltštinu jako původní, která by byla východiskem všech pozdějších 
dialektů. Existovala řada různých dialektů, stejně jako existovala ve staré 
době spleť kultur a kulturních skupin, z nichž se teprve později zrodila 
jednotící keltská kultura a jednotný styl. 

Jméno Keltoi bylo ostatnímu světu známo nejdříve. Římané ovšem 
nazývali keltský lid „Galové" (Galii) a od toho jména byl později odvozen 
název předalpské Galie (Gallia Cisalpina v dnešní severní Itálii), dále názvy 
Gallia Narbonensis v jižní Francii a Gallia Transalpina v jádru dnešní 
Francie, dobře známá galskou válkou, vedenou v posledním století před Kr. 
římským vojevůdcem G. Juliem Caesarem. Později se objevuje ještě jméno 
Galatae, Galati, rovněž až v dobách, kdy se již dávno rozpadla stará 
střediska halštatské kultury. Toho jména užívá ve svých všeobecných 
dějinách Polybios, vzdělaný Řek znalý římského prostředí, který osobně 
navštívil také Španělsko a jižní Francii (zemřel r. 120 př. Kr.), a po něm i 
jiní řečtí spisovatelé. Tak se také nazývala vnitřní část Malé Asie (Galatia), 
kam až Galové pronikli. O těchto Galatech v Malé Asii se tvrdí, že jejich 
jazyk byl příbuzný jazyku Treverů, tj. Keltů v okolí dnešního Trevíru 
(dosvědčuje to ještě ve 4. století sv. Jeroným). Avšak všechna tato jména 
jsou více méně synonyma. Diodór Sicilský, který procestoval značnou část 
Evropy, i Caesar, který v Galii dlouho bojoval, dosvědčují, že jména Galii a 
Galatae označují týž lid, který se jmenuje Keltoi, latinsky Celtae: Diodór 
soudí, že jméno Keltové je správnější. Podobné výklady najdeme i u 
pozdějších historiků a geografů. Jen v Británii, jak se zdá, toto jméno 
nebylo tak běžné. 

Rozsah keltských sídel byl původně mnohem menší. Ani Galie (dnešní 
Francie), hlavní základna keltské moci a dějiště římských dobyvačných 
zájmů v posledním století, nebyla původně celá osídlena Kelty. Avšak ve 
starých dobách patřila k původnímu keltskému území i část Čech a v 
pozdějších stoletích nové proudy Keltů ovládly značnou část dnešních 
Čech, Moravy a Slovenska. Ve středověku se na keltské osídlení Čech 
zapomnělo, takže i nejstarší český kronikář Kosmas (zemřel r. 1125) si 
představoval, že prvými obyvateli naší vlasti byla družina praotce Čecha. 
Toto mínění se udrželo až do 15. století. Teprve Daniel z Veleslavína, 
český knihtiskař, když v 16. století vydával kroniku Silviovu a Kuthenovu, 
poznamenal v předmluvě, že prvými historicky zjištěnými obyvateli Čech 
byli galští Bójové, kteří dali zemi jméno Boiohemum, Bohemia. 



 

 
Obrázek 1 Významná místa a naleziště keltského světa. 

 



Od té doby tento poznatek již neupadl v zapomenutí a v 19. století byl 
vědecky zdůvodněn, zvláště Fr. Palackým.Také J. E. Vocel ve svém 
„Pravěku země České" z roku 1868 považuje keltské osídlení za 
samozřejmé. Proto má obraz nejdávnější keltské minulosti pro nás zvláštní 
půvab a přitažlivost, neboť na našem území se odehrávala podstatná část 
keltských dějin a příští doby podržely leccos z někdejší civilizace Keltů. 
Dnešní stav vědeckého poznání nám již dovoluje, abychom zaměřili pohled 
i do dob nejdávnějších, do pravěkého pozadí pozdějšího keltského lidu. 

Od 5. století před Kr. se jméno Keltů již rychle rozšiřovalo v tehdejší 
Evropě. Co však bylo před 5. stoletím, zůstávalo dlouho záhadou. Od 
sklonku 18. století posílil zájem o keltskou minulost také romantismus, 
který se již dříve projevoval v západní Evropě i na britských ostrovech, kde 
žilo mnoho potomků keltského lidu. Zájem pak vyvrcholil až v úplnou 
keltománii, která, často zcela nekriticky, shromaždovala skutečná i 
domnělá svědectví slavné keltské minulosti. Již od 17. století se udržovalo 
mínění, že Keltové byli v západní pobřežní části Francie a v Anglii staviteli 
megalitických památníků, vybudovaných z velkých kamenných bloků, 
jednak menhirů (vysokých vztyčených monolitů) a dolmenů (hrobních 
komor z velkých balvanů), jednak dlouhých kamenných alejí anebo 
kruhovitých staveb (Stonehenge), pokládaných za astronomické 
observatoře a kultovní místa. Romanticky byli pak Keltové považováni za 
nejstarší národ, ztotožňováni ve svých počátcích s potomky biblických 
osobností a na základě libovolných jazykových etymologií zjišťováni 
takřka po celé Evropě. Představy o vyspělosti Keltů byly podporovány také 
literárními padělky. Nejznámější z nich jsou epické básně skotského 
básníka J. Macphersona z let 1760 až 1763, o nichž autor předstíral, že je 
přeložil z keltských originálů Ossiana, bohatýra ze 3. století po Kr. 
Dozvuky planého etymologizování se držely velmi dlouho, v podstatě až 
do naší doby, a v celém tomto procesu byly také nejrůznější archeologické 
nálezy šmahem připisovány Keltům. Ještě na sklonku minulého století se 
objevovaly snahy pankeltské, v protikladu k válečnému germánství nebo k 
anglickému imperialismu, a ještě do téže doby platily za pravé bretaňské 
lidové písně, které líčily odpor druidů proti křesťanství nebo boje proti 
Frankům; ve skutečnosti to bylo dílo Hersarta de la Villemarqué, vydané r. 
1839. 

Keltská tradice byla tedy na západě velmi silná a oživovaná injekcemi, 
které se mohly opírat o nejrůznější druhy pramenů a památek: o zprávy 
starověkých spisovatelů, které svědčily o životě Keltů a jejich bojovnosti, o 
literární památky z doby galsko-římské, zvláště o nápisy na náhrobních 
kamenech a podobných objektech, o jazykové stopy v názvosloví, ve 
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jménech míst, řek a pohoří, o keltskou minci, jejíž nálezy se rychle 
množily, o produkty keltského umění a hmotné památky v přírodě a 
konečně i o náhodná měření antropologická. Prameny tedy všestranné, 
různé hodnoty a také různě interpretované. Již v 19. století vznikla rozsáhlá 
literární díla charakteru historického, filologického, numizmatického a 
konečně i archeologického, a dnes je tato světová literatura takřka již 
nepřehledná. Není divu, neboť různé etapy vývoje keltské společnosti a 
civilizace se odehrávaly na půdě značné části Evropy od Irska a Skotska na 
východ až k Černému moři. 

PODÍL ARCHEOLOGIE PŘI ŘEŠENÍ OTÁZEK KELTSKÉ 
MINULOSTI 

Ve starší době archeologie sotva mohla soutěžit s pracemi 
jazykovědnými nebo historickými, neboť sama tehdy zápasila o svou 
oprávněnou existenci a z amatérských počátků se jen pomalu měnila ve 
vědecký obor s vlastními pracovními metodami a prostředky. K vymezení 
kultury Keltů v době jejich největšího rozmachu v Evropě (5.-1. století před 
Kr.) dospěla teprve v druhé polovině minulého století: nazvala ji podle La 
Tène, švýcarského naleziště u jezera Neuchâtelského, kulturou (a dobou) 
laténskou, jako kulturu druhé doby železné, která nastoupila po kultuře 
prvé doby železné, zvané halštatské. Pak již pozvolna tápání a nejistota 
ustupovaly systematičtějšímu studiu, které prohlubovalo naše poznání doby 
laténské a snažilo se podchytit vývoj keltské společnosti i v době dřívější, v 
době halštatské nebo v dobách ještě starších. Šťastné náhodné objevy, 
výsledky systematických terénních výzkumů i analytické práce 
nejrůznějšího směru, provedené s veškerou akribií a moderními pracovními 
metodami, dovolují již dnes řešit některé problémy keltské minulosti téměř 
s konečnou platností, aniž byly archeologické prameny nuceny k násilným 
svědectvím; dovolují však také v mnoha směrech kritický postoj k 
některým dřívějším závěrům, plynoucím z jazykovědného studia nebo z 
výkladu stručných a neúplných zmínek starověkých spisovatelů. Jedním z 
těchto moderních výsledků evropské archeologické vědy, na nichž se také 
česká věda významně podílela, je nový obraz doby halštatské. Je to obraz 
překvapující, ba často až vzrušující, dříve nečekaný, který poodhrnul clonu 
nad podivuhodným zrodem časně historických Keltů v době, než vstoupili 
do evropských dějin jako obávaný a rozhodující činitel. Archeologie tu v 
současné době přejímá vedoucí úlohu při řešení klíčových úkolů 
etnogeneze a záhy ji převezme i pro ještě starší doby keltské historie, od 
sklonku doby kamenné a v době bronzové, kde zatím dosavadní výsledky 
výzkumů dovolují jen předběžné závěry. 
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VÝVOJ OD MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ 
V minulosti těch zemí, kde se složitým procesem jen pozvolna rodilo 

vědomí přináležitosti k většímu celku, nazývanému později keltským 
lidem, vystřídalo se v pravěku mnoho kultur a kulturních skupin a ve 
vědecké literatuře je o jejich podstatě a významu mnoho dohadů a 
domněnek. Dočasný pobyt loveckých tlup ve starší a střední době kamenné 
sotva zanechal hlubší a trvalejší stopy. Nejpozději ve 4. tisíciletí před Kr. (v 
mladší době kamenné, neolitu) setkáváme se v Podunají na úrodnějších a 
rovinatých místech s nejstaršími zemědělci, jejichž potomci byli patrně 
substrátem, na kterém se formovaly vztahy a svazky pozdějších dob. Jejich 
kulturu známe v současné době poměrně dobře, jejich etnická příslušnost 
však jasná není a dosavadními prostředky není ani řešitelná. Osady tohoto 
lidu se rozprostřely nejen ve středním Podunají, ale přes Porýní až do 
východní Francie a Holandska. Dále na jihozápad a západ měl tento lid ve 
svém sousedství jiné neolitické kultury, cortaillodskou ve Švýcarsku, 
spřízněnou s francouzskou kulturou Chassey; v podstatě i tam jde opět o 
větší kulturní obvod, který zasahoval až na britské ostrovy (kultura 
Windmill Hill). Pohraniční prolínání obou těchto rozsáhlých kulturních 
obvodů, středoevropského a západoevropského, dělo se právě v onom 
území, kde se později vytvářela střediska keltské moci. 

Situace se zkomplikovala v pozdním neolitu (eneolitu), na sklonku 3. 
tisíciletí. Na scénu vstoupil na západě lid s michelsberskou kulturou, který 
z různých důvodů opevňoval i výšinná sídla: v poslední době je uváděn v 
užší vztah k rozsáhlé oblasti s keramikou nálevkovitých pohárů, 
zastoupenou také v českých zemích. K tomu pak přistupovaly jiné skupiny, 
které v této souvislosti nelze všechny uvádět. Zásahu pohyblivého lidu se 
zvoncovými poháry, znalého již mědi (přišel z jihu ze Španěl a částečně i z 
pobřeží severoafrického), předcházel příliv lidu s válečnými kamennými 
sekeromlaty, který v našich krajinách podle výzdoby keramiky bývá 
nazýván také lidem se šňůrovou keramikou. Byl to lid patrně východního 
původu, který již znal ochočeného koně a pronikl na západ až do Porýní. V 
některých částech střední a západní Evropy byl dotyk obojího lidu 
bezprostřední, poněvadž sídlil na témže území společně. 

Pro čtenáře by nebylo příliš záživné rozvádět do podrobností všechny 
souvislosti, které patří spíše do vědeckých pracoven. Přece je však potřebné 
se tu poněkud zastavit z několika závažných důvodů. Předně lid s 
válečnými sekeromlaty bývá často považován za první Indoevropany ve 
středoevropském prostoru. Mnoho badatelů se domnívá, že společná slovní 
zásoba některých etnických celků a skupin, mezi nimi i Keltů a Germánů, 
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pochází z doby, než se vyvinuly jednotlivé jazyky nebo nářečí k větší 
osobitosti. Keltská nářečí byla původně do značné míry příbuzná s 
germánskými a také s italskými, zvláště ve slovní zásobě. Předpokládá se, 
že tato slovní zásoba pochází z doby na rozhraní neolitu a doby bronzové, 
neboť stejné slovo označuje v mnoha indoevropských jazycích kov, avšak 
každá z těchto řečí má jiný výraz pro měď. Proto i dnes se mnozí badatelé 
domnívají, že rozptýlení rozličných indoevropských skupin lze datovat do 
doby, kdy se začala rozlišovat měď a bronz, někdy ve 3. tisíciletí. Příchod 
nových indoevropských skupin do Malé Asie a Indie se často klade do 
doby kolem r. 2000, do Řecka a Itálie o něco později. Na počátku doby 
železné se pokládá toto rozptýlení za skončené, jen Keltové a Germáni 
mohli být kolem r. 1000 př. Kr. ještě v nějakém užším kontaktu; mají totiž 
stejná slova pro železo (keltsky isarno, gótsky eisarn). To jsou ovšem 
vývody jazykovědné a poslední skutečnost by bylo možno vysvětlit také 
působením keltského prostředí na Germány. 

Sama archeologie není schopna podle svých pramenů vypracovat obraz 
vzniku a vývoje jazykového společenství na sklonku neolitu. 
Archeologická situace ukazuje, že v té době celá oblast, o níž pojednáváme, 
byla zaujata více kulturami, jejichž vznik byl různý a které namnoze žily 
vedle sebe. Nesporné je, že podíl lidu se šňůrovou keramikou (s válečnými 
sekeromlaty) byl značný v té oblasti, kterou později označujeme za vlast 
Keltů. Britský badatel Hawkes se nerozpakuje označit za Kelty (Protokelty) 
lid zvoncovitých pohárů, smíšený s lidem šňůrové keramiky, a také 
Francouz H. Hubert, abychom uvedli aspoň některá nejzvučnější jména 
vědy v tomto úseku, hledá počátky Keltů na ostrovech již v době 
megalitické a na sklonku neolitu. Konečné řešení této otázky čeká ovšem 
teprve budoucnost. 

Situace se znatelně změnila v 2. tisíciletí, v době bronzové. Místo 
mozaiky rozličných kultur nastoupily v celém území severně a 
severozápadně od Alp výraznější kulturní komplexy. K velkému 
středoevropskému okruhu únětické kultury ve starší době bronzové 
přistoupily v jižním Německu kultury straubinská a adlerberská. Na jihu 
Británie brzy bohatě rozkvetla kultura wessexská, která těžila z úzkého 
kontaktu s irskými zdroji bronzové industrie. Na území, které bylo později 
jádrem keltského lidu, se pak v dalším vývoji doby bronzové objevil 
mohylový lid, jehož svědectvím jsou dodnes všude mohylníky s většími 
nebo menšími skupinami mohyl. Byl to lid se sklony více pasteveckými, 
který osazoval i plochy méně úrodné, dokonce také dosud nikdy nevyužité 
štěrkové oblasti ve vyšších polohách. Od Burgundska a Lotrinska až za 



Šumavu do Čech, od Vogelsbergu a Rhônu severně od Mohanu při 
pramenech Fuldy až do Švýcar sídlil tento lid kolem poloviny 2. tisíciletí a 
na středním Dunaji včetně části naší Moravy žily příbuzné skupiny. 
Zmizelo pohřbívání ve skrčené poloze, které bylo předpisem ještě ve starší 
době bronzové, v mohylách se objevují pohřby v poloze natažené a později 
se stále více uplatňuje žeh. Během doby se oblast mohylové kultury 
podstatně rozšiřovala, na severozápadě až do Belgie, k Teutoburskému lesu 
a k pohoří Harz. 

Mohylový lid nesporně vyrůstal ze starších kořenů eneolitických a časně 
bronzových a přijímal mnohé prvky ze sousedství, zvláště z východu, až z 
oblasti karpatské. Jeho zřejmá koncentrace na území severozápadně od Alp, 
v historické doméně Keltů, vede některé badatele k tomu, že mohylový lid 
považují za Kelty (Lantier). Skutečně lze oprávněně usuzovat, že základna 
mohylového lidu, jehož sídla sahala až do značné části Čech, byla oním 

(

Obrázek 2 Koňský postroj z doby halštatské v 7.-6. století 

Kossackova rekonstrukce podle nálezů). 
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živným prostředím, v němž aspoň v některých oblastech postupoval proces 
přerodu pravěké masy příbuzného lidu ve vyhraněnou podobu historicky 
známých Keltů. Zdá se však, že k jeho dovršení bylo třeba ještě jednoho 
činitele, kultury popelnicových polí na sklonku 2. tisíciletí, v samotných 
červáncích nejčasnější doby železné ve střední Evropě. Na jihovýchodě 
dožívala tehdy slavná epocha krétsko-mykénská a moc vládců pevninských 
hradů (Mykény, Tiryns) se chýlila ke konci, v Malé Asii upadala velká říše 
chetitská, která dříve svým vlivem zasáhla až do jihovýchodní Evropy a do 
kotliny Karpatské, v Egyptě se objevili cizí vetřelci. V určité části Evropy, 
zvláště v Polsku, ve Slezsku, v Lužici, Sasku a přilehlé části zemí českých 
nesmírně stoupl význam lidu s lužickou kulturou, který důsledně spaloval 
své zemřelé a ukládal pak jejich zbytky v urnách na rozsáhlých 
popelnicových polích. Byli to zemědělci, dobře však ovládali i zpracování 
bronzu a vyznali se v opevňovacích pracích. Jejich vliv brzy pocítily kraje 
sousední, středočeské a jihočeské a také kraj jižně od Dunaje až do Tyrol. 
Pak se najednou objevuje kultura popelnicových polí na rozhraní 2. a 1. 
tisíciletí v jihoněmecké mohylové oblasti a ve značné části Podunají, v 
severozápadní části Švýcarska i na okraji Francie. Ve svém jihoněmecko-
švýcarském zabarvení proniká stále hlouběji do Francie a místy ještě dále. 
Všude se šíří žárové pohřbívání, všude příbuzný kulturní inventář. Je v tom 
cosi nepředstavitelného, že v době, která byla dříve nazývána starší dobou 
halštatskou (podle Reineckovy chronologie doby halštatské stupni A a B) a 
dnes takřka obecně je zvána pozdní či vrcholnou dobou bronzovou, se 
setkáváme s lokálně zabarvenými skupinami kultury popelnicových polí ve 
značné části Evropy, od Karpatské kotliny na západ až do Anglie a na jih 
(později) až do Španělska. 

Pokusy o vysvětlení tohoto jevu již dlouho zaměstnávají evropskou 
archeologickou vědu. Dříve se hojně mluvilo o veliké expanzi lidu s 
lužickou kulturou a její důsledky se často silně přeceňovaly. Je třeba 
připomenout, že pojem jihoněmecká popelnicová pole není totožný s 
pojmem lužické kultury, ač některé znaky jsou obojí kultuře společné. 
Popelnicová pole jihoněmecká jsou výsledkem složitějšího procesu, v němž 
domácí prvky a východní složky mají důležité místo. Nápadně stoupá v této 
době počet zbraní, zvláště mečů. Není náhodné, že se tyto meče objevují v 
hrobech jako součást výbavy zemřelého nejen v pásmu podunajském, ale i 
v oblasti alpské; není také náhoda, že bronzové meče liptovského typu 
(halštatský stupeň A a počátek stupně B), původně hojně vyráběné v 
podtatranské oblasti na Slovensku, se velmi často vyskytují v 
jihoněmeckém Podunají a že se tam vytváří jejich zvláštní varianta. Je třeba 
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dále připomenout, že mnohé rysy smíšené středočeské kultury knovízské a 
jihočeské kultury knovízsko-milavečské nalézáme také v kultuře 
jihoněmeckých popelnicových polí. Nejde tedy o jevy zcela izolované, 
nýbrž aspoň v některých rysech souvisící, tím spíše, že po celou dobu 
bronzovou vztahy jižního Německa k východnějším oblastem podunajským 
byly vždy velmi živé. 

V pozdější době se setkáváme s popelnicovými poli hluboko ve Francii, 
v Aquitánii, v okolí Arcachonu při západním pobřeží, na jihu kolem 
Toulouse (Gaskoňsko-Languedoc); pak se objevují také na druhé straně 
Pyrenejí ve Španělsku, v Katalánii a v Kastilii. Badatelé se shodují v tom, 
že tato popelnicová pole mohou být ve spojení jen se severoalpskými 
popelnicovými poli a za východisko jejich postupu považují rýnské údolí. 
Odtud patrně postupovala jednak přímo k jihu na dnešní Lyon, jednak k 
západu na Rouen, Tours, Poitiers a k řece Dordogni. Podle Kimmiga pak 
od 8. století pokračuje postup dále k jihu, podle toku řeky Rhóne až do 
Provence, Languedocu, Roussillonu a přes Pyreneje do Katalánie. 
Jihofrancouzská a katalánská popelnicová pole se potom vyvíjela dále, od 
konce 6. století se v jejich náplni objevují také řecké importy a od poloviny 
tisíciletí podléhají stále více a více vlivu mediteránních vyspělých kultur, 
udržují se však nejméně do třetího století. Zřejmě tu jde o postup několika 
větví lidu popelnicových polí, které se pak již neúčastnily téhož vývoje, 
jenž se odehrával v původní výchozí oblasti. A poněvadž i na poloostrově 
Iberském jsou určité náznaky keltské přítomnosti, pokládají někteří 
badatelé lid popelnicových polí ve Španělsku za Kelty (Bosch-Gimpera, 
Kraft, Navarro), jiní mu zase přisuzují charakter spíše ligurský (M. Louis, 
N. Lamboglia, nově i M. Almagro). Situace tedy není jednoznačná, a v 
tomto smyslu je třeba posuzovat též domněnky Bosch-Gimperovy o 
několika vlnách keltského postupu do Španělska již v době halštatské, z 
nichž jedna vlna je označena přímo za goidelskou (viz dále), jiná zase za 
bretaňskou. Jestliže přijmeme výsledky prací španělských badatelů (K. 
Maluquer de Motes, M. Almagro aj.), pak se popelnicová pole ve 
Španělsku objevila nejdříve kolem r. 700, tedy v době, kdy v okruhu 
severozápadně od Alp počal již nový dějinný proces. 

Jiný výklad připisuje popelnicová pole také Venetům, indoevropské 
skupině z východní části středoevropské, která v mohylové oblasti rýnsko-
dunajské vytvořila smíšenou jazykovou skupinu: i tu se přiznává aspoň 
části lidu popelnicových polí konečný charakter keltský. Výklad a 
domněnky o keltské příslušnosti lidu popelnicových polí se udržují také na 
britských ostrovech. Ani tam není naprosté jednoty. Poznali jsme již dříve, 
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že někteří badatelé kladou první keltskou invazi na ostrovy již do rozhraní 
neolitu a doby bronzové. Ale mínění, že s lidem popelnicových polí přišli v 
pozdní době bronzové na britské ostrovy Protokelti, nejspíše snad 
Goidelové, hájí přední britští archeologové; u nás dobře známý V. Gordon 
Childe se domníval, že lid popelnicových polí v Anglií mluvil již 
goidelsky. Další menší vlna, nejspíše z holandského pobřeží, přišla, jak 
soudí C. a J. Hawkesovi, kolem r. 750, ještě později pak mocnější vlna z 
Francie přes Kanál. Také Powel je přesvědčen, že nositelé kultury starší 
doby železné na britských ostrovech byli již Keltové a že aspoň část jich 
měla jméno Pretani (Preteni). Je třeba podotknout, že po velkém rozmachu 
jihoanglické kultury wessexské nastala na tomto území jakási stagnace, v 
níž přivodil změnu až příliv nových proudů v údobí popelnicových polí. 

ZÁKLADNÍ SLOŽKY KELTSKÉ ETNOGENEZE 
Za dnešního stavu poznání se nám tedy rýsují dvě základní složky 

keltské etnogeneze, mohylová kultura doby bronzové se staršími kořeny a 
kultura popelnicových polí, opírající se o starou bázi kultury mohylové. 
Zdá se nám nejvýše pravděpodobné, že nová skupina protokeltská se plně 
vyhranila až po smíšení lidu popelnicových polí s lidem mohylovým, a 
spojila tak různé složky předkeltské v jeden větší celek. Skutečnost, že v 
pozdní době bronzové pronikal lid popelnicových polí do Anglie, 
archeologicky dobře doložená, a později do Španělska, může ve smyslu 
keltské příslušnosti znamenat nejvýše tolik, že tento lid byl právě ve stavu 
výše naznačeného přerodu. V dalším se pokusíme ukázat, že tento proces 
byl vskutku nesmírně závažným činitelem ve vývoji pravěké Evropy. 

Převrstvení mohylové oblasti kulturou popelnicových polí sjednotilo v 
konečném výsledku různé kulturní složky a připravilo půdu pro další, velmi 
progresivní vývoj. Domácí kultury v této záplavě ihned nezanikly, avšak 
postupným spojováním starých základů s novými proudy se vytvářela ona 
živná půda, která dala dalšímu vývoji nový směr. Byla to předehra k tomu, 
co krátce poté pozorujeme na evropské scéně: objevují se tu již v historické 
podobě stejně Ilyrové na jihovýchodě, jako Keltové na západě nebo 
Germáni na severu Evropy. Nelze pochybovat, že v tomto rozhodujícím 
údobí evropského pravěku byly již vyhraněny jednotlivé skupiny dialektů 
pozdějších velkých etnických a jazykových skupin a že ve vlastní době 
halštatské (Reineckův stupeň C a D) v 7. a v 6. století před Kr. tyto dialekty 
už plně existovaly. Od doby popelnicových polí se keltské společenství v 
oblasti na severozápad od Alp hlásí stále výrazněji. Celá tato kulturní oblast 
se stává východiskem rychlého dalšího vývoje, spjatého s podstatnými 
změnami v hospodářské a společenské struktuře. Souhrn všech indicií ve 



vlastní době halštatské (stupeň C-D) nás plně opravňuje, abychom mluvili 
již o keltském prostředí od východní Francie až do Čech. 

Již za rozmachu kultury popelnicových polí (stupeň A-B halštatské 
doby podle dřívějšího dělení) pozorujeme náznaky přicházející změny ve 
společenské diferenciaci. Výbava pohřbu v Hard v Horním Bavorsku se 
hlásí ještě do doby popelnicových polí; zesnulý, položený na čtyřkolovém 
voze a vyzbrojený bronzovým mečem liptovského typu, nožem a šipkou, 
byl na hranici spálen a zbytky pohřbu uloženy v prostorné hrobové komoře 
(4x2 m) spolu s keramikou a s bronzovou stolní soupravou (vědro, koflík, 
cedník). Podobných projevů pak stále přibývá. Zdá se, že právě období B je 
plné hlubokých změn. V jeho mladší fázi (B 2) se znovu výrazněji objevují 
mohylové nekropole, v nichž lze dobře rozlišovat vrstvy zámožnější a 
chudší. Jestliže dříve byla mohyla vzácnější, v mladší fázi popelnicových 
polí je stále častější, a to v jihoněmecké oblasti ulmské, v okolí Teutlingen, 
Sigmaringen, Münsingen, Balingen a jiných dnešních měst, kde se o něco 
později objevují důležitá centra keltské moci. Hrobová výbava některých 
pohřbů je bohatší, zvyšuje se počet keramiky (pohřeb v mohyle v Singen 
měl 63 nádob, v Ihringen 38 nádob, v Ellg 30 nádob). Pozvolna nastupuje i 

malovaná keramika. A právě v této 
době se objevují od východní 
Francie a Švýcarska až do Bavor 
četná výšinná sídliště, někdy i 
opevněná, jakoby část lidu, podle 
keramiky domácí, musela takto 
hledat ochranu a bezpečnost. 
Některá z těchto výšinných sídlišť s 
příbytky značně stísněnými, byla již 
systematicky prokopána, např. 
Wittnauer Horn ve Švýcarsku 
(kanton Argau, jižně od Säckingen). 
O neklidné době svědčí také 
hromadné nálezy bronzových 
výrobků, zakopané tehdy (v období 
B) do země ve východní Francii a v 
Porýní. 

Mnozí badatelé hledají příčiny 
těchto nepokojů na východě, v 
karpatském Podunají, a někteří z 
nich věří v přímý cizí příliv z této 
Obrázek 3  Bronzový kotlík na trojnožce.
Sainte-Colombe (Côte ďOr), Francie. 
Tumulus de la Garenne (R. Joffroy,
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oblasti až do jižního Německa. Pravdou je, že asi v téže době se v uherské 
kotlině objevují prvky ještě východnější, z tak zvaného kruhu thrácko-
kimmerijského. Soudí se, že nápor Skythů v jihoruské oblasti vytlačil ze 
stepí severně od Černého moře Kimmerijce, přiměl je k postupu jednak do 
Malé Asie, jednak k dolnímu Dunaji, a že tento proud přinášel do východní 
poloviny střední Evropy osobité součástky koňské výstroje, „thrácko-
kimmerijské" dýky a jiné zboží. Podle některých badatelů v době 
kimmerijského tlaku v jihovýchodní části střední Evropy, někdy mezi r. 
775-725 mělo pak dojít k některým etnickým pohybům. 

Avšak ve středním Podunají pozorujeme již od sklonku doby bronzové 
znatelné změny ve vývoji, které svědčí o postupující společenské 
diferenciaci. Náznaky tohoto vývoje jsou i na území Slovenska. Osamocená 
velká mohyla u obce Čaka nedaleko Želiezovců měla průměr 52 m. Hlavní 
hrobová komora, ač již dříve byla vyloupena, poskytla doklady, že tu byl 
pohřben vynikající jedinec, neboť kromě keramiky a jiné výbavy 
obsahovala i ohněm zdeformované zbytky bronzového brnění. Není to jev v 
této době izolovaný, příbuzné „knížecí" mohyly nalezneme na protější 
maďarské půdě (v Transdanubii), např. v Hövej, v rábské oblasti, nebo až u 
Solnoku.  Někdy od 13. a 12. století před Kr. se jasněji odlišuje od 
celkového prostředí určitá společenská vrstva, zřejmě nadřazená, a proto 
pohřbívaná v mohutně vybudovaných mohylách, které se ostře odlišují od 
ostatních soudobých pohřbů. Tento proces není náhodný, pokračuje i 

Obrázek 4 Očkov na Slovensku. Rekonstrukce původního vzhledu 
„knížecí" mohyly z počínající doby halštatské (J. Paulík, 1962). 
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později (v 10. a 9. století) v kultuře velatické na počátku doby halštatské. 
Mohyla v Očkově nedaleko Piešťan na západním Slovensku o průměru 25 
m byla vybudována velmi nákladně. Kromě kamenného věnce na obvodu a 
trojitého kamenného pláště obsahovala prostornou, dřevem vyloženou 
komoru, zahloubenou pět a půl metru do úrovně tehdejší půdy a krytou 
nahoře dřevěným stropem; na dně této komory byla ještě zvláštní hrobová 
jáma. Pohřeb žehem byl zřejmě proveden na místě, kde byla pak tato 
mohyla vybudována (obr. 4). Početná keramika z hrobu, zlomky šesti 
bronzových nádob, bronzového meče, kopí, součástky koňských postrojů, 
zlaté masivní spirály i slitky z jiných zlatých předmětů celkový obraz jen 
dokreslují. Také v oblasti velatické kultury na Moravě pozorujeme podobné 
náznaky ve výbavě některých pohřbů. 

Vše, co jsme výše uvedli, dosvědčuje, že nejpozději od sklonku doby 
bronzové proces společenské diferenciace je trvalým zjevem. Tento proces 
se pak jen zrychlil, když od 8. a 7. století se železo jako nový kov pomalu 
stává kovem běžné potřeby, nejprve ovšem pro vyšší společenské vrstvy. 
Od počátku doby halštatské se v některých evropských oblastech, např. na 
Rýnu, silně rozmohlo rýžování zlata, které proudilo především, jak ještě v 
dalším uvidíme, také do prostředí vedoucích vrstev. 

Regeneraci některých starých mohylových prvků v 9. a 8. století 
pozorujeme na celém území mohylové kultury doby bronzové od východní 
Francie přes jižní Německo až do Čech. Často na týchž místech jsou 
mohyly s pohřby z doby bronzové, z doby popelnicových polí i z vlastní 
doby halštatské. Tak v Čechách v Tajanově-Husíně na Klatovsku z 50 
zjištěných mohyl je 14 z doby bronzové, 12 z doby milavečsko-knovízské, 
7 z doby halštatské a 5 z doby ještě mladší. Podobně je tomu v Újezdě u 
Sv. Kříže na Plzeňsku a jinde. Jen někdy bývají mohylníky z doby 
halštatské založeny na jiných místech. Regenerace mohylového pohřbívání 
ovšem ani zdaleka neznamená návrat k původní mohylové kultuře doby 
bronzové, je jen výrazem symbiózy nositelů mohylové kultury s lidem 
popelnicových polí, která v nově vzniklém prostředí vytvořila novou 
situaci. Návrat k mohylovému pohřbívání byl pak postupně ovlivňován z 
obvodových oblastí keltské sféry, z etrusko-italské, karpatské nebo ještě 
východnější, kde se při pohřbech příslušníků vedoucích vrstev vytvářely 
složité pohřební obřady. Ujaly se, aspoň u osobností nejvýznamnějších, 
také v rovinatých a úrodných oblastech středočeských, kde se pak projevily 
ve vyspělé kultuře bylanské (podle pohřebiště v Bylanech u Českého 
Brodu) zvlášť výrazně. Jihočeská mohylová oblast měla úzké vztahy k 
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mohylové kultuře bavorské (zvláště hornofalcké), v mnoha směrech 
příbuzné i středočeské bylanské kultuře. 

Podobná situace je nyní v celém Podunají od Rakous na západ až do 
Francie. Württembersko-bádenské mohyly jsou svou výbavou příbuzné 
mohylám alsaským (Hagenau). Rozsáhlé mohylové nekropole vyrůstají 
později zvláště v Burgundsku, ve Franche-Comté a na západ od Švýcarska 
směrem na Dijon a pohoří Côte ďOr. Zdá se, že v době halštatské počet 
obyvatel rychle vzrůstal, neboť v některých oblastech, např. v lesním revíru 
Forêt des Moidons (dep. Jura), se uvádějí desetitisícová pohřebiště: někteří 
badatelé se dokonce kloní k názoru, že tehdy počet obyvatel vzrostl místy 
až nad dnešní průměr. 
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II. Knížecí prostředí v době halštatské 
Hrady vládců a jejich styky se 

středomořskou oblastí 
Halštatská doba dovršila a dokončila celý proces zrodu historických 

Keltů a má pro keltskou minulost neobyčejný význam. Svůj název přijala 
od hornorakouského městečka Hallstattu v Solné komoře, zaklíněného v 
horách při jezeře. V polovině minulého století bylo tam objeveno přes tisíc 
hrobů (a mnoho jiných již dříve bylo zničeno). Nálezy z hrobů se převahou 
hlásily do nejstarší doby železné, která podle tohoto naleziště byla v 
sedmdesátých letech minulého století obecně nazvána dobou halštatskou. 
Pozdější třídění mnichovského archeologa P. Reinecka rozdělilo ji na 4 
stupně (A-D), přičemž prvé dva stupně (A a B) jsou v podstatě pozdní 
dobou bronzovou, v níž železo ještě bylo v prostoru severně od Alp 
vzácným ukázkovým a těžce dostupným kovem. V naší době rozumíme 
pod pojmem doby halštatské vlastní nejstarší dobu železnou, v Reineckově 
pojetí stupně C a D. Nastupuje od 7. století a trvá pak až přes polovinu 
tohoto posledního tisíciletí př. Kr; z té doby je vlastně také většina nálezů 
na pohřebišti v Hallstattu. 

 
VÝZNAM HALŠTATSKÉ DOBY PRO DOVRŠENÍ PROCESU 

KELTSKÉ ETNOGENEZE 
Halštatská kultura, v umělecké tvorbě převahou geometrického 

zaměření, vyrůstala pozvolna z předchozí základny již v době lidu 
popelnicových polí a ve svém vrcholu se rozprostřela především ve 
středoevropském přidunajském pásmu. Osobitější charakter vytvořily 
hlavně dvě oblasti: východohalštatská (od východní poloviny Alp až do 
kotliny Karpatské a na jihovýchod k břehům Adrie), která měla větší smysl 
pro figurální motivy, a západohalštatská (v podstatě jihoněmecká a 
východofrancouzská oblast), která mnohem více lpěla na geometrismu. Asi 
na rozhraní obou těchto oblastí ležel Hallstatt. Halštatská doba ve střední 
Evropě časově odpovídá villanovské kultuře v Itálii na Boloňsku a etruské 
kultuře v dnešní Toskáně, ve starší fázi Reineckova pojetí (A-B) i 
geometrickému slohu (dipylské kultuře) v Řecku a v ostrovní oblasti na 
jihovýchodě. 
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Hallstatt se tenkrát stal významným střediskem obchodním, což se 
projevilo také ve zvýšené kulturní úrovni. Mocnou oporou rozkvětu byla 
hlavně místní těžba soli a rozvětvený solní obchod, především dálkový. 
Odtud bylo živé spojení na jih do Itálie, ale i na sever až do Čech. 
Důležitým překladištěm soli z Hallstattu a z Halleinu-Dürrnbergu se stal na 
Dunaji dnešní Linec; podílel se i na obchodu s tuhou z českobudějovické 
pánve a zboží se transportovalo dále na západ dunajskou cestou. Nezvykle 
ožily alpské přechody, průsmyky již dříve občas používané. Cesty z Itálie 
postupovaly od Lago Maggiore na italské straně Alp (Sesto Calende, 
Bellinzona) přes sv. Gotthard a Splužský průsmyk a stáčely se do Švýcar a 
do rýnského údolí. Stejně byl využíván směr přes Taury na řeku Salici nebo 
přes Glockner na řeku Drávu. Všechen tento zvýšený ruch nebyl vyvolán 
uměle, nýbrž odpovídal vývoji a požadavkům společnosti halštatské, 
zvláště jejích předních vrstev. Nároky na dopravu stoupaly a jim se 
přizpůsoboval i vůz. Doznával důležitých konstrukčních změn, aby byl 
schopný k převážení velkých nákladů. Obecně se již rozšířily čtyřkolové 
vozy na dřevěné nápravě, jejichž kola ve většině případů byla všechna 
stejně vysoká; byla spjata úzkými železnými ráfy (jen 2,5-4 cm širokými), 
přibitými k dřevěným loukotím kovanými hřeby. Zařezávala se ještě 
hluboko do měkčího terénu. Časem se objevují u těchto vozů další 
zdokonalení, zadní kola jsou již vyšší (Bruck a. d. Alz) a lepší se také rejd 
vozu, mění se konstrukce hlavy (náboje) kola a jejímu kování se věnuje 
velká péče, kombinuje se bronz se železem. Z těchto vysloveně 
transportních vozů vyvíjejí se brzy také čtyřkolové vozy kultovní, podobné 
konstrukce, avšak mnohem bohatěji okované a vyzdobené; slouží při 
slavnostních příležitostech a často provázejí významné osobnosti do hrobu, 
neboť i pohřební ceremoniál nabýval zvláštního lesku a složitosti. Všechny 
tyto vozy, jichž známe z oblasti severně od Alp z doby halštatské mnohé 
desítky, nebyly ještě rychlé vozy válečné; lehké dvoukolové vozy tohoto 
typu se objevily v keltském prostředí až později, v časné době laténské. 

S vozem se od 7. století stále množí bohatá koňská výstroj. Místo 
jednodílných koňských udidel dřívější doby nastupují nyní udidla 
dvojdílná, která svou délkou (10-11 cm) se zdají svědčit o nové, patrně 
těžší koňské rase se širší tlamou; v předchozích dobách tato udidla bývala o 
2-3 cm kratší. Místo polokruhovitých postranic rozšiřují se o tyčinkovité 
postranice na jednom konci zahnuté, opatřené třemi hranatými otvory (obr. 
2); svědčí o dokonalejším a pohotovějším ovládnutí koně. Se vším tím 
přichází již od 7. století (stupeň C) velké množství drobných ozdob 
bohatého koňského řemení, knoflíkovitých i podélných návleček s oušky 
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naspodu, průvleček, dále kožené pásy a podpínky s destičkovitými, 
většinou čtyřhrannými a prolamovanými záponami a koňská jha pro 
dvojspřeží s dřevěnou kostrou potaženou kozí, na povrchu zdobená 
nesčetným množstvím bronzových hřebíčků a plíšků, seskupených do 
geometrických vzorů; vedle tvarů jednodušších se objevují i velmi luxusní 
jha s postranními křídly na obou koncích, zdobená ještě nadto zvláštními 
bronzovými rozetami. Nejzachovalejší a nejkrásnější ukázky této kompletní 
koňské výstroje a zvláště nádherné příklady jha známe z naší středočeské 
oblasti již z četných nalezišť (tab. I-II). 

 
SPOLEČENSKÁ DIFERENCIACE KOMOROVÉ HROBKY A 

POHŘBY KNÍŽAT 
 
Na konci 7. století a na zlomu k 6. století ve velké oblasti s vyspělou 

halštatskou kulturou, běžně již používající železa, nápadně vystupují 
prostorné komorové hrobky pod mohylou, často s dřevěnou vnitřní 
konstrukcí, někdy i s kruhovitým příkopem na obvodu mohyly. V tomto 
prostředí jsou zvláště významné nádherné pohřby se čtyřkolovými vozy, se 
skvostnými koňskými jhy a bohatými drobnostmi koňských postrojů, 
jejichž počet v některých hrobech dosahuje několika set (Hradenín u 
Kolína). Zpravidla jsou v nich pohřbeni muži, často s bronzovým nebo 
železným mečem v pochvě, s křídlovitým nákončím a s množstvím 
keramiky, někdy také bohatě pomalované geometrickými vzory. Obvykle 
jsou tyto hroby téměř bez šperků a hlavně beze spon; jen v Čechách objeví 
se v takových hrobech výjimečně, hlavně ve starší fázi, spony harfovité 
nebo brýlovité s osmičkovitou kličkou, které jsou jinak typické spíše pro 
jihovýchodní oblasti. Zato tu nalezneme často celé čtvrtky kance, při nich 
železný nůž a v rohu hrobky veliké amforovité zásobnice jako doklad 
složitého pohřebního ceremoniálu, nebo i hliněné půlměsícovité symboly. 
Hrobky těchto halštatských vládců nebyly příliš vysoké: jen tolik, aby v 
nich mohl být postaven pohřeb na čtyřkolovém voze a ostatní výbava. Nad 
pohřbem byl pak sestrojen dřevěný strop a nad ním navršena mohyla. 

Oblast těchto komorových bohatých hrobů počíná v Čechách, a zvláště 
středočeská bylanská kultura poskytla jejich jedinečné ukázky. Zásluhou 
kolínského badatele, lékaře Fr. Dvořáka, byla v Hradeníně u Kolína 
zachráněna kromě vozů a bohatých koňských postrojů také nádherná 
koňská jha (tab. I); avšak i z pražské oblasti, ze Straškova u Roudnice, ze 
Lhotky u Litoměřic a v poslední době také z Lovosic (tab. II) pocházejí 
podobné nálezy. Komorové hroby se objevují též v jihočeské mohylové 
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oblasti a mají pak další analogie vcelku totožné (kromě keramiky, která v 
každé oblasti má své lokální zabarvení) v Pomohaní (Grosseibstadt, 
jihozápadně od Römhildu) až téměř k hranicím dnešního Durynska, dále v 
Horní Falci a v celé oblasti jihobavorské a jihoněmecké vůbec. Dále na 
západ je nalezneme ve východní Francii a v severozápadním Švýcarsku. 
Tehdy to byla ještě oblast poměrně jednotná, z níž některé nálezy ze 7. a z 
počátku 6. století i z krajů vzájemně velmi vzdálených jsou takřka totožné, 
ba dokonce snadno zaměnitelné. Především jde o pohřby mužů, hlavně 
náčelníků, a v širším smyslu o pohřby celé vládnoucí vrstvy. Pohřbívána 
jsou většinou nespálená těla, vyskytne se však také případ, kdy kromě 
hlavního pohřbu těla s mečem a jhem je ještě vedle hromádka spálených 
kostí druhého jedince (Plaňany u Kolína). Neznamená to však, že by celá 
výše omezená oblast byla jednotně ovládána, stmelena ve velký útvar. 
Spíše se zdá, že to byly navzájem neodvislé skupiny patriarchálního 
charakteru, které byly ovládány jednotným společenským řádem. 

Mnoho evropských badatelů (Kossack, Krämer, Powel aj.) věří, že 
takové knížecí pohřby jsou nejstarší především v Čechách, Horních 
Rakousích a v Bavorsku, a že odtud tento složitý ceremoniál při pohřbech 
vedoucí vrstvy postupně pronikal dále na západ, takže převahu podobných 
pohřbů z Württemberska, Švýcarska, z horního Porýní a z části Francie 
(Burgundsko) považují za mladší, hlavně ze 6. století před Kr. nebo již z 
přechodu k století dalšímu. Situace na jednotlivých pohřebištích, pokud 
tato byla systematičtěji probádána, však naznačuje, že tu jde o více než o 
pouhé přejímání honosného ceremoniálu. Jde zřejmě o důsledek pozvolné 
hospodářské a společenské proměny celého prostředí, v němž na jedné 
straně se oddělovala vedoucí vrstva s náčelníkem nebo vládcem v čele, na 
druhé straně zůstával ostatní lid, který se v dalším vývoji nepodílel na 
vzestupu společenské a kulturní úrovně vrstvy prvé. 

V této době náleží ještě složité pohřební pocty především mužům, 
obvykle vyzbrojeným aspoň mečem, bez nádhery šperků a vzácných 
výrobků přinesených z jiných oblastí. Na jednotlivých pohřebištích 
nalézáme vydřevené prostorné hrobky s výše naznačenou výbavou včetně 
vozu a jha, ale také prostší komorové hroby nebo pohřby zcela jednoduché. 
V dalším vývoji to však již nejsou jen pohřby mužů, ale také žen, lze říci 
všech členů určitého rodu, který na sebe strhl moc nad širším 
společenstvím, patrně kmenem. Nelze se tu zbavit představy, že se 
pozvolna vyvíjí jakási rodová šlechta, aristokratická vrstva dostatečně 
mocná a zámožná, jistá si svým postavením, která velmi rychle může 
zvyšovat svou společenskou a životní úroveň. Rozdíly mezi ní a širokými 



vrstvami se rychle zvyšovaly, jak se to pokusíme ukázat na základě 
výsledků archeologických výkopů z posledních desítiletí. 

V 6. století, v onom období, které je archeologicky označováno jako 
stupeň D (třídí se ještě na starší fázi Dia mladší D 2), se totiž situace 
podstatně měnila. Vozy sice zůstaly v hrobkách předních osobností, z 
výbavy pohřbů se však ztrácejí dlouhé meče, naproti tomu stoupá počet 
kopí a železných sečných nožů a v určitých případech se objevují krátké 
dýky s rukojetí bohatě provedenou a zakončenou podkovovitě nebo ve 
tvaru U. Jakoby se vývoj aristokratické vrstvy již natolik ustálil, že se její 
příslušníci i zevně odlišovali od prostého lidu luxusně provedenou lehkou 
dýkou, zavěšenou na opasku: po řeckém způsobu se změnila bojová 
technika a samostatný boj jedinců byl vystřídán skupinovým bojem 
organizovaných oddílů. Pozvolna mizí také bohatý koňský postroj. Do jisté 
míry se mění kroj a v hrobech se začíná objevovat šperk, nejprve 
jednoduché spony obloukové, hadovité nebo loďkovité a spony 
půlměsícové se závěsky, potom v mladší fázi (D 2) zvláštní spony 
kolínkové a hlavně bubínkové spony i tvary se zdviženou zdobenou patkou. 
Pro archeologa jsou tyto drobné šperky chronologickým ukazatelem, v 

Obrázek 5 Opevňovací technika známá již v době halštatské (hrad 
Heuneburg) a užívaná také později v době laténské. Čelní zeď hradby je 
rozčleněna svislými dřevěnými trámy, zapuštěnými do země; na ně 
navazuje dřevěná konstrukce hradby. Kimmigova rekonstrukce. 
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druhém případě pak náznakem, že se pohybujeme již na konci 6. století a 
kolem r. 500 st. 1. 

Mužský oděv z kusu látky, jehož oba horní konce byly spjaty sponou 
nebo jehlicí, byl stažen na kyčlích opaskem. Oděv žen, na způsob dórského 
chitónu, byl spínán na obou ramenech. Specifickým znakem této doby je 
rozmnožení ženského šperku, přirozeně především opět ve vedoucích 
vrstvách. Žena vystupuje vedle muže jako rovnocenný představitel 
aristokratické vrstvy a při úmrtí je vybavena nesmírnou nádherou, tvrdě 
kontrastující s chudobou šperku prostého lidu. Tvořící se dvorské prostředí 
žilo v nepředstavitelném přepychu, někdy - budiž nám dovoleno užít tohoto 
výrazu - téměř procovském, na úkor širokých vrstev. 

Nejvyšší aristokratická vrstva, patrně rodová, jak uvidíme z dalších 
náznaků, vrstva vládců jednotlivých kmenů s nekonečnými téměř 
možnostmi, se přitom cílevědomě separuje a vzdaluje od prostého lidu, a to 
jak za svého života, tak po smrti. Buduje si izolovaná panská sídla na 
vyvýšených místech, skutečné opevněné hrady, kde se soustřeďoval její 
život. Domácí dílny zprvu uspokojovaly stoupající požadavky, později se 
však objevuje v tomto prostředí drahocenný import ze středomořských 

Obrázek 6 Hrad Heuneburg na horním Dunaji z mladší doby 
halštatské, obklopený skupinami velkých a menších mohyl (1 = 
velké a menší mohyly). 
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krajů, takže na sklonku 6. století se již silně rozvíjel dálkový obchod a 
překročil hranice vlastního keltského světa. Také hrobky těchto vládců, 
mohutné mohyly, jsou budovány buď na okrajích větších mohylníků, nebo 
odděleny od ostatních mohyl větším prostorem (Aislingen, Wellenburg v 
Bavorsku aj.), dokonce někdy navršeny úplně samostatně. Je to jev, který 
dříve nebyl pozorován, nebo jen zřídka. Mohyly těchto vládců se nápadně 
seskupují kolem hradů. Ve velikých mohylových objektech bývá i více 
hrobních komor značného rozsahu, někdy o ploše přes 20 m2. 

Vše to naznačuje, že horní vrstva sílila, vzrůstala a zvyšovala svou 
životní úroveň ve zřejmé snaze napodobit některá skvělá prostředí ve světě 
mimokeltském. Po té stránce 6. století a přelom k 5. století měly pro keltské 
prostředí zvláštní dů ležitost, a proto se pokusíme celou situaci osvětlit 
názorněji podle mluvy archeologické látky. 

Také v Čechách dožívala ještě stará bylanská „aristokracie" a jihočeské 
mohylové rody, mnoho okolností však naznačuje, že v tomto údobí nebyla 
už česká oblast přímo v centru vývoje, nýbrž spíše na jeho periferii. V 
samotném Hradeníně u Kolína, proslulém v předchozí době několika 
knížecími hroby se jhy a vozy, může být položen do této doby zatím hrob 
XXVIII: byl v něm pohřben asi padesátiletý muž na čtyřkolovém, bohatě 
zdobeném voze a přidány mu součástky koňských postrojů se třemi 
železnými udidly a skvostnými bronzovými puklicemi (falérami), dále 
bronzová mísa, avšak keramiky, odchylného a zřejmě už mladšího typu, 
bylo v hrobě již málo (10 nádob). Meč v hrobě nebyl, vůz svou výpravou 
byl spíše slavnostní než cestovní nebo válečný. Je třeba připomenout, že i v 
některých jiných hrobech v Hradeníně bylo místo meče jen kopí. 

 
STŘEDISKA VÝVOJE V 6. STOLETÍ. HRADY VLÁDCŮ 

 
Středisko vývoje se v 6. století zřejmě posunulo dále na západ, částečně 

do jižních Bavor, hlavně však do horního Podunají a Porýní, do jižního 
Německa, severozápadní části Švýcar a do východní Francie. Tam se tehdy 
vytvořil specifický okruh při severozápadní patě alpského pohoří, vlastní 
krystalizační centrum keltského světa (obr. 11). Tam také došlo k největším 
rozdílům ve společenské skladbě, odtud byl navázán nejživější kontakt s 
jižním kulturním světem, z jehož zdrojů pily pak horní keltské vrstvy 
dychtivými doušky. 



 
Obrázek 7 Heuneburg na horním Dunaji. Dosavadními výzkumy 

odkrytá část hradu mladohalštatského knížete (Heuneburg IV) s kamennou 
podezdívkou a bastiony postavenými z cihel podle jihovýchodních vzorů. 
Výzkumy W. Dehna a W. Kimmiga. 

 
V mladé době halštatské se setkáváme vedle opevněných hradišť, 

sloužících za ochranu a útočiště lidu v dobách nejistých a válečných, 
poprvé v dějinách západní části střední Evropy s vysloveným panským 
sídlem, skutečným hradem, v jehož bezprostředním sousedství jsou 
obvykle mohyly s pohřby hradních pánů. Tato panská sídla nemusí být 
vždy na místech úplně nepřístupných, jako tomu bývá u některých 
pravěkých hradišť, nýbrž v kraji celkem otevřeném, neboť, jak se zdá, 
vládnoucí vrstva se cítila po jistou dobu zcela bezpečnou. Překvapující 
výsledky výzkumů z posledních let odkryly tajemství Heuneburgu na 
horním Dunaji, jiné panské sídlo v prostředí nezvykle bohatých knížecích 
hrobů bylo zjištěno na Mont Lassois u Châtillon-sur-Seine. Náznaky 
dalších jsou ve Württembersku v okolí Stuttgartu, Hohenasperg u 
Ludwigsburgu s knížecími mohylami Römerhügel a Kleinaspergle. Bohaté 
pohřby v curyšské oblasti (Altstetten), vybavené zlatem, připouštějí jiné 
podobné sídlo kdesi na Ütlibergu v jihozápadním sousedství Curychu, 
bohužel dosud soustavně nezkoumaném. Na švýcarském území bude 
takových středisek více, jak to dosvědčují vzácné importy v mohylách. 
Také v oblasti severozápadně od Dijonu se silnou koncentrací bohatých 
hrobů nutno předpokládat další panské sídlo, snad na hradě Gray při řece 
Saôně. 
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Heuneburg u Hundersingen na levém břehu horního Dunaje nedaleko 
Sigmaringen (obr. 5-7 a tab. IIIA-IV) je vyvýšené opevněné panské sídlo, 
obklopené skupinami mohyl. Je to malý Heuneburg, na rozdíl od velkého 
Heuneburgu, asi 11 km severněji v lesích pohoří Rauhe Alb. Hrad 
Heuneburg byl vybudován na jazyku vybíhajícím k Dunaji na ploše asi 
300x150 m s před-hradím směrem k Dunaji. Přístup k hlavní bráně na 
severozápadě byl veden tak, aby útočník byl přímým terčem z hradních 
hradeb. V mladší době halštatské byl hrad nejméně čtyřikrát přestavován, 
zpravidla po požáru. Nejstarší opevnění bylo ze dřeva, kamene a země. 
Jedna stavební fáze však nám již představuje vyspělou architekturu 
(Heuneburg IV). Na kamenné podezdívce 3 m široké a asi 60 cm vysoké 
byla postavena asi 4 m vysoká zeď z cihel, na slunci vypálených (zachovala 
se místy až do výšky 2 m); je to prvé použití cihel v dunajském prostoru. 
Ze zdiva vystupovaly v pravidelných vzdálenostech čtyřhranné věžovité 
bastiony (zatím jich bylo odkryto 8); v místech snáze přístupných, a proto 
více ohrožených, nebylo však užito této techniky, nýbrž starého domácího 
způsobu opevnění s hradbou s dřevěnou skříňkovou konstrukcí (obr. 5). 
Kámen na stavbu byl dovážen ze vzdálenosti asi 5 km (lomy v Dollhofu). 

Cihlová stavba na Heuneburgu je zcela cizím prvkem v severoalpské 
oblasti a byla provedena podle jihovýchodních (středomořských) vzorů. 
Předlohy snadno nalezneme např. na Sicílii (Gela) nebo v makedonské 
oblasti u Ochridu a na hradě Larise. Z jihu byl patrně povolán i stavitel, 
který tuto stavbu v Podunají provedl. V novém prostředí však již měla jiný 
smysl. Rozměry dlaždicovitých cihel z hlíny, písku a řezanky i šířka zdiva 
byly sice jižní předlohy, avšak husté řazení bastionů v desítimetrových 
vzdálenostech není myslitelné z důvodů fortifikačních; věžovité bastiony 
byly na hradě používány k civilním obytným účelům. Šlo tu zřejmě o jakési 
velikášství, o snahu vyrovnat se jihomořskému prostředí, jak to pozorujeme 
také v jiných směrech. Až sem byly, patrně z Massilie, dováženy amfory s 
vínem k slavnostním hostinám (na Heuneburgu byly nejnověji nalezeny 
jejich zlomky); i řecká černofigurová keramika, zboží z již. Francie a jiné 
výrobky jižního charakteru. Poslední opevnění na Heuneburgu z počínající 
doby laténské nebylo již vybudováno uvedenou jižní technikou, nýbrž zase 
starým domácím pevnostním způsobem. Výzkumy na Heuneburgu nejsou 
dosud skončeny. V okolí Heuneburgu je devět knížecích mohyl bohatých i 
na zlato, z nichž jedna mohyla, Hochmichele, 13 m vysoká, skrývala patrně 
vládce, jak ještě v dalším uvidíme. 

Keltské středisko Latisco, výšinná opevněná poloha na Mont Lassois, je 
asi šest km severozápadně od Châtillon-sur-Seine; horní plošina na návrší 
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má rozsah 500x120-150 m. R. 1949 bylo na západním svahu odkryto 
mohutné opevnění a za hradbou bohatá kulturní vrstva až 40-60 cm silná; 
na pozdně halštatské vrstvě jsou tu ještě pozdější vrstvy z doby laténské. 
Předběžný výzkum zjistil zatím nesmírná, statisícová množství 
keramických zlomků, mezi nimi některé malované geometrickými vzory 
(vzácně i se zvěrnými motivy), četné zlomky importované řecké keramiky 
černofigurové, vyrobené v druhé polovině 6. století, na 200 spon z konce 6. 
století a z počínajícího 5. století (dvojbubínkové spony a jiné s bohatě 
zdobenou patkou, někdy vyloženou korálovou výplní), dále četné náušnice, 
prsteny a náramky. Zbraně jsou však vzácné, řídce se vyskytne dýka nebo 
hrot kopí a sečný nůž. V mnohém lze toto sídlo srovnávat s jinými 
výšinnými sídly na Marně, v Camp du Château à Salins v jurské oblasti, 
nebo s pohřebištěm v Jogasses. 

 
Obrázek 8 Vix (Côte d‘Or), Francie. R. 1953 objevil francouzský 

archeolog René Joffroy v mohyle komorový pohřeb asi 351eté kněžny se 
zlatým diadémem na hlavě a bohatou výbavou. Půdorys hrobky, v rohu 
velká bronzová nádoba. 
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Mont Lassois leží na křižovatce důležitých dálkových cest v oblasti 

bohaté na železo. Rok 1953 však přinesl překvapení na úpatí vrchu ve Vix 
(u Châtillon-sur-Seine v oblasti pohoří Côte d‘Or). Byl tam objeven pohřeb 
asi 351eté kněžny, který přesvědčivě ukazuje, že i žena požívala ve 
vládnoucí vrstvě veškerých poct a žila v přepychu. Pod mohylou, nápadnou 
kdysi v celé krajině (průměr 42 m, výška nejméně 6 m), byla vybudována 
hrobka (plocha 9 m2) a v ní odpočívala na korbě vozu mladší že na se 
zlatým diadémem na hlavě (váží 480 g, obr. 8 a tab. XI, XII, XIII) a s 
množstvím dalších šperků, s náramky, náhrdelníky z jantarových perel a 
sponami. Bohatě okovaná 4 kola vozu byla opřena o východní stěnu 
hrobky. V severozápadním cípu hrobky stála velká bronzová nádoba, kratér 
164 cm vysoký, o celkové váze 208,6 kg. Je to vzácná práce řeckého 
původu s poloreliéfním vlysem na hrdle, na němž se střídají pěší bojovníci 
s jezdci na dvoukolovém voze se čtyřspřežím. Těžká ucha nádoby jsou dole 
zakončena pouty v podobě gorgón s rozšklebeným obličejem (obr. 9 a tab. 
XII). Zvláštní příklop nádoby byl uprostřed ozdoben ženskou figurou (tab. 
XIII). 

Možnosti keltských vládců byly téměř neomezené. Kratér v tomto 
provedení a nebývalé velikosti nemá zatím v dosavadních nálezech Evropy 
obdoby, je to jakési monstrum. Řecké dílny zpravidla vyráběly podobné 
zboží v menších rozměrech, jak svědčí nálezy z Trebeniště u Ochridského 
jezera nebo z Itálie a jižního Ruska. V našem případě jde však patrně o 
pevnou zvláštní zakázku pro keltského vládce z konce 6. století, jemuž 
vedle umělecké hodnoty imponovala také nezvyklá velikost díla. Obtížný 
transport tak drahocenného kusu předpokládal bezpečné místo odbytu a 
náležitou protihodnotu. Dokonce se zdá, že do Vix výrobek dopravil až na 
místo řecký mistr, neboť kratér byl pro transport rozložen na jednotlivé díly 
a na místě pak sestaven z částí přesně označených řeckými písmeny. Zlatý 
diadém s kulovitými konci, oživenými okřídlenými koni, mohl by pocházet 
až z černomořských dílen již skythského okruhu, jak se domnívá objevitel 
hrobu R. Joffroy; spíše však to byl výrobek řecko-etruské dílny, provedený 
podle „barbarského" vkusu, poněvadž podobné analogie v klasickém 
provedení nejsou známy. V hrobě bylo též bronzové stolní náčiní etruského 
původu: zobákovitá konvice a 2 ploché pánve. Atická nádoba (kylix) se 
skupinou bojovníků v černofigurovém stylu byla vyrobena patrně kolem r. 
525, jiná atická nádobka asi těsně před r. 500. Vůz z hrobu ve Vix byl spíše 
kultovního charakteru: podobný známe z Ohnenheimu v Alsasku (obr. 10) 
a z různých míst ve Francii, ve Franche-Comté v údolí Saôny, nebo  
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Obrázek 9 Bronzová nádoba z hrobu kněžny ve Vix, 164 cm vysoká. 

Viz též tabulky č. XI, XII, XIII. 
 

dokonce v nedalekém sousedství Latisca, jen asi 3 km vzdáleného od 
Sainte Colombe. Tam, v mohyle z La Garenne (Mousselots), byla také 
železná trojnožka s bronzovým kotlíkem-mísou, rovněž výrobek řeckých 
dílen. Vezmeme-li v úvahu určitou dobu oběhu výše uvedených importů i 
typy spon, pak archeologicky můžeme uložení kněžny do hrobu ve Vix 
položit již do počátku 5. století. Uvedené příklady dobře osvětlují postavení 
vládnoucí vrstvy. Pohled do hrobek některých dalších mohyl tento obraz 
ještě dokreslí. Stačí uvést jen několik příkladů mladohalštatských knížecích 
mohyl ze 6. století a z počátku 5. století. Mají mnoho společných znaků, 
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třebaže nejsou uniformní. Především úprava místa pohřbu je 
monumentální. Zbudování mohyl velkého rozsahu předpokládá společnou 
práci velkého kolektivu, neboť materiál bylo třeba často dopravovat z velké 
vzdálenosti. Vnitřní dispozice mohyl, zvláště několik hrobních komor, 
nasvědčuje tomu, že šlo o trvalou hrobku, do níž byly postupně ukládány 
pohřby určité rodiny, muži i ženy, někdy i jedinci v mladém věku. 
Společným znakem je bohatá výbava pohřbů, bohatě ozdobené a okované 
vozy, stále ještě čtyřkolové, součásti koňských postrojů, zlatem protkané 
látky, umělecky zpracované zlato, zlaté čelenky a diadémy, bronzové 
nádoby a jiná díla, ve starší době ještě většinou z domácích dílen; postupem 
doby však přibývá jižních importů a dvorské prostředí navazuje těsnější 
vztahy s vyspělejší oblastí středomořskou. V 6. století pronikla z východu 
do Karpatské kotliny až na Slovensko sféra skythského vlivu (pohřebiště v 
Chotíně u Komárna aj.), a vytvořila se tak skythská bariéra v Potisí a při 
dnešní slovensko-maďarské hranici. Na skythských pohřebištích byly 
obvyklé pohřby koní, s kterými se např. setkáváme i v Potisí (pohřebiště 
Szentes-Vekerzug v Maďarsku). Keltské prostředí, které v této fázi vývoje 
nádherně vystrojeného koně potřebovalo k dovršení dvorského lesku, 
zpravidla koně do hrobek vládců neukládalo. Jen výjimečně se dovídáme o 
takových případech (Simmringen) nebo jen o nálezu koňské lebky v hrobě 
(Hundersingen), a v těchto případech šlo patrně o zvláštní důvody 
individuální povahy, poněvadž pohřby koní nebyly součástí složitého 
keltského ceremoniálu, jak se tehdy vyvíjel. Bylo však příkazem doby 
uložit do hrobu bohaté koňské postroje. 

 
Obrázek 10 Ohnenheim v Alsasku. Rekonstrukce čtyřkolového vozu z 

mohyly z mladé doby halštatské. 



-           - 35

Nápadné množství umělecky ztvárněného zlata nalezneme zvláště v 
jihoněmecké oblasti, v Burgundsku a v části Švýcar. Patrně to byla místní 
výroba, neboť zlato se tam rýžovalo již od pozdní doby bronzové (stupeň 
A-B) hlavně z rýnského písku v hornorýnské nížině, kam je dopravovala 
řeka Aara z území mezi Bernem a Luzernem. V mladší době halštatské 
byly z něho vyráběny, jak již dříve ukázal O. Paret, ozdoby hlavně pro 
ženy. Dívka v dřevěné komoře v Sirnau (Württemberg) měla ruce 
ozdobeny zlatými pásy a 18 zlatých kroužků, patrně vlasových ozdob, 
leželo pod lebkou. V mohyle v Kappelu v Porýní byl nalezen nákrčník ze 
zlatého plechu 160 g těžký, zlatý náramek a jiné šperky, v mohyle v Ins u 
Bernu zlaté perly a v Gunzwil-Adiswil 4 nákrčníky ze zlatých rourek a 
kroužků. V této části keltského světa je dobová koncentrace zlata zvláště 
nápadná: směrem na východ až do Čech se sice tu a tam také zlaté 
předměty vyskytnou, jsou však spíše výjimkou než pravidlem. 

Vraťme se ještě na chvíli do prostředí míst věčného odpočinku těl 
vládců tehdejšího keltského světa, abychom plně pochopili dosah 
archeologicky zjištěných faktů. 

Mohyla Hochmichele u Hundersingen, v bezprostředním sousedství 
hradu Heuneburgu, dosud imponuje svým rozsahem i výškou. Posledně 
byla zkoumána v letech 1937-1938. V hlavní komoře, o ploše téměř 20 m2 
(563x348x581x350 cm), vyložené dřevem, visela na stěnách zřásněná 
látka. Ačkoliv hrobová komora byla již kdysi značně vyloupena, přece se v 
ní zachovaly zbytky čtyřkolového vozu, přikryté původně rovněž látkou, i 
zlaté pásky a plechy, ozdoby pasu. Odpočívala tu žena, ozdobená 
náhrdelníkem z jantarových sklovitých perel, dosud byly zachovány vrkoče 
jejích vlasů, cop spletený ze tří pramenů. 

Zbytky látek s diagonálním vzorem byly i podle dnešních hledisek 
kvalitní. Ve vedlejší komoře (242x306x250x296 cm), neporušené, 
odpočíval na hovězí kůži muž se železnou střelou a čelenkou a žena 
ozdobená hadovitou sponou a 3 m dlouhým náhrdelníkem z několika set 
jantarových a skleněných perel. Poblíž vedlejší komory byl uložen mužský 
pohřeb s kopím a bronzovým opaskem. 

Rovněž v Apremont (Haute-Saône, Francie) v mohyle o průměru 70 m a 
výšce nejméně 4 m byl čtyřkolový vůz ovinutý látkou; z mohyly pochází 
tepaná zlatá čelenka (232 g), zlaté spony a zlatá nádobka. Látka je vůbec 
obvyklým zjevem v těchto mladohalštatských bohatých hrobech. V 
Gieshübel-Hundersingen I byly v dřevěné komoře tři pohřby, dvě ženy a v 
jejich středu starší muž. Jedna žena byla oděna rouchem s lemem zlatem 
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protkávaným. V Tannheimu v Horním Švábsku (VI. mohyla) byl vůz 
přikryt látkou křížového schématu se stupňovitými vzory. 

Rozměry některých mohyl jsou vskutku impozantní. Mohyla v 
Buchheimu měla původně průměr 120 m, v Kappelu na Rýně 74 m, v 
Hügelsheimu u Rastattu 70 m a zachovanou výšku 3 m. Ve Villingen v 
oblasti Schwarzwaldu vybudovali mohylu v nadmořské výšce 771 m o 
průměru 118 m a výšce 8 m: prostorná komora o ploše přes 63 m2 byla v 
podstatě srubem z dubových kmenů 20-35 cm silných a dřevem byla 
vyložena také její podlaha. Mohyla v době výzkumu (1890) byla už 
vyloupena, zůstaly tam jen zbytky vozu. Také ve Winterlingen byla mohyla 
ve značné nadmořské výšce (820 m). Nezřídka jsou v těchto mohylách 
uloženy součásti výbavy na pásech nařezané březové kůry a někdy jimi 
ještě přikryty (St. Andrä bei Etting, Pullach). 

Ještě jeden pohřební památník zasluhuje zvláštní pozornosti. Knížecí 
mohyla v Pflugfelden, 6 m vysoká (Romerhügel), byla prozkoumána již v 
19. století. V dřevěné komoře (3,5x3,5 m) byl pohřeb muže v nádherném 
rouše, se zlatým diadémem a železnou dýkou v bronzové pochvě, 
vykládanou na rukojeti jantarem. V hrobě byly také bronzové nádoby, 
čtyřkolový vůz, na němž byl patrně zesnulý přivezen ze svého panského 
sídla (hlavy kol byly obloženy tepaným bronzem) a nádherný koňský 
postroj. Asi 3 m severněji byl druhý pohřeb, rovněž se zlatými a 
jantarovými předměty. Nad tím vším byla navršena mohyla z těžkých 
kamenných bloků, přivezených z okolí. V poněkud mladší mohyle v 
Kleinaspergle v téže krajině, o níž ještě později uslyšíme, ležela v dřevěné 
hrobové komoře žena v šatu ozdobeném zlatem, se stříbrným řetízkem, 
bronzovými nádobami, etruskou zobákovitou konvicí a jinými importy. 
Barbarský vkus oděl zlatým prolamovaným pláštěm i antickou krásu 
keramiky (misku). Toto byl v podstatě vedlejší hrob ženy, hlavní komora 
ve středu mohyly (5x4 m) byla již dávno, asi před tisíci lety vyloupena. 

Čtenář si zajisté uvědomuje, že keltské dějiny v 6. a 5. století jsou 
vlastně dějinami jen jedné vrstvy, vrstvy vládnoucí, která měla veliké 
možnosti. Výsledky archeologického výzkumu vykreslují její profil zcela 
jednoznačně a přesvědčivě, ukazují tvrdou skutečnost; prostý lid byl jen 
základem její moci, neměl však prospěch z jejího vzestupu. Izolace vrchní 
vrstvy byla stále zřejmější. Jestliže ve vlastní době halštatské (stupeň C) 
jsou pohřby vůdčích osobností vybaveny velkým množstvím keramiky, 
která je také obvyklým inventářem v pohřbech širokých vrstev, pak v 
hrobech mladší doby halštatské (stupeň D) ztrácí u vedoucích vrstev a v 
hrobkách vládců domácí keramika rychle své místo, je vytlačována 
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specifickými výrobky uměleckých dílen domácích a později drahocennými 
importy z jižních krajů, které mají dovršit lesk nejvyšších vrstev. Na 
hradech vládců se objevují zlaté lžičky a cedníčky (Heuneburg), stolní 
bronzové soupravy a čím dále tím více drahocenný šperk. V osadách 
prostého lidu zůstala toliko domácí keramika a jen jednoduchý bronzový 
šperk, nanejvýš bronzová spona bubínková, prostý bronzový nákrčník a z 
importovaného zboží několik sklovitých nebo jantarových korálků. 

Mezi dynastiemi pohřbívajícími na vozech (budiž nám dovoleno užití 
tohoto pojmu) vytvářela se tradice heroické glorifikace, motivovaná 
nejdříve úspěchy na bitevním poli a později stále více nádherou hodovní 
síně, pro niž inventář i dostatek vína dodávaly jižní zdroje. Poznáme ještě, 
jak se tento vývoj v 5. století dále stupňoval a jak po několika generacích 
vedl k stálému zjemňování vkusu, původně provázeného ještě rysy značně 
barbarskými, jež stavěly na odiv především vnější efekt; později se již více 
uplatňovala i umělecká hodnota, zvláště při vzniku časně laténského 
výtvarného stylu. Bylo však možné, aby rozdíly mezi obojí vrstvou 
stoupaly do nekonečna? V jisté době došlo k zvratu, který nezbytně musel 
nastat. 

Oporou vládnoucích vrstev nebyly jen nejúrodnější rovinaté půdy, nýbrž 
i zvlněné oblasti pahorkatiny, které dodnes jsou územím převahou 
dobytkářským. Nezvyklé soustředění mladohalštatských knížecích hrobů na 
horním Dunaji, na Rýně, od Basileje až k Neckaru, v Burgundsku nebo v 
oblasti pohoří Côte ďOr trvá jen do počátku 5. století. Ačkoliv po jistou 
dobu, jak se zdá, žila vedoucí vrstva poměrně bezpečně, přece se tak nedělo 
bez přechodných otřesů. Co se vše odehrávalo v 5. století v této 
severozápadní přialpské oblasti, zatím jen tušíme. Z archeologických 
výsledků je však zřejmé, že v 5. století, kdy keltský svět se chystal k 
nájezdům do ostatních částí Evropy a kdy aspoň částečně tyto nájezdy již 
uskutečňoval, se znatelně posunulo středisko knížecích dvorů a bohatých 
hrobů směrem na severozápad do středního Porýní, k řekám Mosele a Sáře. 
Dřívější střediska v horním Podunají zřejmě již dožívala. Nejjižnější bod, 
který svědčí o kontinuitě, je až v oblasti stuttgartské, totiž uvedený již 
knížecí pohřeb v mohyle v Kleinaspergle. Dále na jih až do Švýcar se 
mladší knížecí pohřby, které označujeme za časně laténské, zatím 
nevyskytují, dosavadní střediska moci na nejhořejším Dunaji ztrácejí svůj 
význam. Ve starém ústředí bohatých hrobů vývoj nabyl jiného charakteru; 
pomalu ustupuje mohyla a později se objevují hřbitovy s plochými hroby, 
na nichž v pohřbech mužů je zbroj. Dříve byl tento přerod s oblibou 
vysvětlován pohybem obyvatelstva. Ještě P. Reinecke soudil, že do jižního 
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Německa pronikli ze západu Keltové. Dnes je však stále jasnější, že příčiny 
přerodu jsou uvnitř, že jde o týž lid v témže prostředí. Nový pohřební ritus 
se pronikavěji uplatňuje ve 4. století a představuje nám dobře vyzbrojenou 
vrstvu, nikoliv jen jedince. Mizí koňský postroj, nastupuje železný meč a 
kopí. Poněvadž se tyto hřbitovy později objevují i v úrodnějších oblastech, 
uvažovali někteří badatelé o emancipaci zemědělského lidu, Kahrstedt 
dokonce o vzpouře zemědělského lidu proti dosavadním vládcům, o 
osvobozovacím procesu. 

Zdá se nám však, že při výkladu tohoto jevu je třeba hodnotit ještě jiné 
okolnosti. Celé území mladohalštatských knížecích hrobů, jak bylo výše 
vymezeno, stalo se v 5. století hlavním nástupištěm historické keltské 
expanze: odtud vyrážely ozbrojené skupiny, vedené svými náčelníky, a to 
nejen do sousedství, ale i do vzdálených krajů, dokonce i do soudobých 
středisek jižních, která dosud dodávala na keltské dvory přepychové zboží. 
Již dříve byly náznaky, že osídlení této oblasti silně zhoustlo. Sotva 
budeme také pochybovat o tom, že při dosavadní společenské struktuře 
muselo nezbytně docházet k vnitřnímu napětí a vření. Ostatně sám 
Heuneburg se svými přestavbami, většinou po požárech hradu, může být 
svědectvím těchto nepokojů, při nichž patrně docházelo i k útokům lidu 
jednoho kmene proti druhému. V dobách expanze a kolonizace bývají to 
právě nespokojenci, kteří odcházejí v předpokladu, že v nových oblastech 
zlepší svou hospodářskou i společenskou situaci. Tito nespokojenci mohli 
být nejen v širokých vrstvách, nýbrž i mezi členy vládnoucích rodů. A tak 
se nabízí výklad, že za rostoucí krize nezbývalo než většinu mužského 
obyvatelstva dobře vyzbrojit a vyslat na kořistnická tažení do ostatních 
částí Evropy, která by uspokojila i požadavky širších vrstev. Poněvadž z 
archeologických dokladů víme, že v čele těchto ozbrojených skupin a 
družin byli vůdcové, jejichž výbava je spojuje s prostředím knížecích 
dvorů, a protože i tradice, zachovaná u Livia, mluví o vyslání synovců krále 
Biturigů Ambigata, Bellovesa a Sigovesa, v čele ozbrojených průvodů z 
přelidněné země, aby hledali nová sídla (věštba určila za nový domov 
Sigovesovi oblast Hercynského lesa, Bellovesovi Itálii), je skutečně možno 
předpokládat, že v čelo ozbrojených průvodů se postavili někteří příslušníci 
vládnoucích rodů, kteří v dosavadním prostředí nenalézali plné uspokojení 
svých požadavků a nároků. Tak se patrně dřívější opory vládnoucích dvorů 
podstatně vylidnily a zbylí vládcové s další částí lidu přesouvali středisko 
své moci dále k severozápadu směrem na střední Rýn, k Mosele a úpatí 
pohoří Hunsrück, prostě do oblasti, kterou obvykle nazýváme 



-           - 39

hunsrückoeifelskou. Tam jejich dvory žijí v plné nádheře ještě po celé 5. a 
v části 4. století. 

Po vnitřní stránce se situace ve středním Porýní mnoho nezměnila. 
Pohřební ritus se udržoval v dosavadních zvyklostech, jen místo 
čtyřkolových vozů nastupují také lehčí válečné vozy dvoukolové. Dvorský 
přepych neklesl, naopak spíše stoupal a vyvrcholoval, neboť právě na tyto 
středorýnské dvory se ve velkém dováželo zboží z jihu, etruské a řecké 
výrobky. Místo černofigurové keramiky objevuje se módnější nové zboží 
červenofigurové z druhé poloviny 5. století. 

Koncentrace těchto knížecích hrobů časně laténských se novými nálezy 
stále zvětšuje. V samotném Sársku bylo již dříve známo nejméně osm 
bohatých pohřbů, z Besseringen, Weisskirchen (2 pohřby), 
Schwarzenbachu (2 pohřby), Theley, Remmsweiler a Freisenu. Všechny 
jsou v severní polovině země, při jižním okraji pohoří Hunsrück a v oblasti 
pahorkatiny při řece Sáře a Mosele. Byly to mohutné mohyly, většinou již v 
19. století ne vždy zcela odborně prozkoumané. Přece jsou však odtud 
zachovány aspoň některé nálezy, zvláště zlaté šperky. Ze dvou mohyl ze 
Schwarzenbachu, jihovýchodně od mohutného opevnění v Otzenhausen, 
otevřených již v r. 1849, pocházejí dvě bronzové zobákovité konvice s 
figurálně koncipovanými uchy, bronzová amfora, jejíž ucha jsou ozdobena 
postavami Silénů, miskovitá nádoba se zlatým prolamovaným pláštěm a 
množství dalších zlatých ozdob, také s maskovitými motivy (obr. 25). V 
knížecí mohyle v Dürkheimu (Rýnská Falc) byla pohřbena žena se zlatým 
nákrčníkem, dvěma zlatými náramky s maskami, zlomky zlatých plechů z 
opasku a bronzovou stolní soupravou (zobákovitá konvice, trojnožka, 
vědro-stamnos). V Rodenbachu u Kaiserslautern byl ve veliké mohyle 
bohatý pohřeb muže a ženy: kromě zbytků čtyřkolového vozu, zbroje a 
součástek koňských postrojů nalezlo se tam 5 bronzových nádob (také 
zobákovitá konvice), řecký malovaný kantharos a zlaté šperky, hlavně zlatý 
náramek a prsten zdobený maskami, zvěrnými motivy a palmetami. 

Roku 1954 přibyly k známým pohřbům 2 další mohyly v Reinheimu na 
jižní hranici Sárska směrem k Lotrinsku. V dřevěné komoře z dubového 
dřeva (346x270 cm) odpočívala kněžna se zlatým nákrčníkem (torques), 
ukončeným na dvou stranách lidskými a lvími hlavami: měla zlaté ozdoby 
na prsou, zlaté náramky a prsteny, bronzovou maskovitou sponu a 
bronzové zrcadlo s antropomorfní rukojetí. Výbavu doplňovala ještě řada 
dalších šperků a ozdob. Jedinečná je bronzová pozlacená konvice s 
výlevkou, zdobená jemným vzorem: vedle ní byla v hrobě další součást 
tabulové výbavy, dva bronzové talíře. 



 

Obrázek 11 Střední Evropa v době halštatské a počínající době laténské: I pohřby s vozem nebo se jhem a 
koňskými postroji ze 7.-poč. 5. století; II mladší knížecí hroby z časné doby laténské; III pohřebiště s nálezy 
skythského charakteru a ojedinělé hroby nebo nálezy (menší značky); IV oblast s nálezy bronzových přileb a 
brnění. - 1 Ohnenheim, Alsasko; 2 Jogasses, Francie; 3 Vix (Côte ďOr), Francie; 4 Hundersingen-Heuneburg; 5 
Uffing; 6 Oberwiesenacker-Parlsberg; 7 Grosseibstadt (jihozápadně od Römhildu); 8Lhotka a Lovosice v 
Čechách; 9 Hradenín u Kolína; 10 Uttendorf v Horních Rakousích; 11 Hallstatt; 12 Chotín na Slovensku; 13 
Szentes  Vekerzug, Maďarsko. - Podle stavu nálezů v r. 1959 zpracoval J. Filip. 

 



Jak již bylo uvedeno, nejjižnějším knížecím pohřbem z této doby, který 
tvoří spojku k bývalému ústředí knížecích pohřbů v přialpské oblasti, je 
uprostřed úrodných polí mohyla v Kleinaspergle. Proslulý dvojhrob z 
Waldalgesheimu (Hunsrück) patří částí svého inventáře mezi nejmladší. V 
mohyle byl pohřeb muže a ženy a z výbavy se zachovala jen souprava 
bronzových nádob a zlaté šperky (tab. XIV). 

 
STYKY KNÍŽECÍCH DVORŮ S JIŽNÍM PROSTŘEDÍM A 

VZNIK ČASNĚ LATÉNSKÉHO UMĚLECKÉHO STYLU 
 
V 5. století se v keltské společnosti rodilo pozoruhodné dekorativní 

umění, jehož patrony byli především oni náčelníci, jejichž bohaté hroby 
jsme poznali na středním Rýně a kteří se o něco později objevují také v 
Champagni. Nové umění vznikalo ve dvorském prostředí, jemuž byly plně 
přístupny umělecké hodnoty vyspělého jižního světa. Již v té době, dokud 
hlavní centrum bylo v území hornodunajsko-hornorýnsko-
východofrancouzském, nabyly neobyčejné intenzity obchodní a kulturní 
styky s jihem. Byly pro to vytvořeny předpoklady na obojí straně, vzrůstem 
moci a zvyšujícími se požadavky mladohalštatských hradních pánů i novou 
organizací ve sféře středomořské. Kolem r. 600 byla na jihofrancouzském 
pobřeží založena Massilia (dnešní Marseille) a zaujala záhy významné 
obchodní postavení. Zaplavovala své okolí a pak i vzdálenější kraje až do 
horního Podunají zvláště řeckými výrobky, přibližujíc tak vyspělé řecké 
prostředí barbarskému zázemí. Dnes je již jisto, že obchodní spoj Massilia-
rhônské údolí-Burgundská brána se stal důležitým dodavatelem výrobků 
maloasijských, rhodských, řeckých i místních provensálských, které se 
dostaly až na Heuneburg. Pravda, již v 6. století silně ožily také přechody 
přes alpské průsmyky a na jihovýchodní straně Alp vytvořilo se jako spojka 
se severní Itálií produkční centrum, opírající se o bohatství kraje, zvláště o 
bohatý výskyt železné rudy; jeho vládce nalézáme v hrobech i s bronzovým 
brněním, přilbami, holenicemi a z bronzu tepanými rukavicemi (Klein 
Klein, St. Veit bei Sittlich, obr. 12). Vzrostl také význam atestinsko-
adriatické oblasti v severní Itálii a později tam dokonce byly zakládány 
řecké obchodní kolonie v Popádí (Spina, Adria) se sklady řeckých 
obchodníků, také keramickými, plně kvetoucími v 5. století. Caput Adriae 
(hlava Adrie) se stala novým důležitým činitelem i pro část střední Evropy. 
Na italské straně Alp při jezerech v okolí Bellinzony vznikly opěrné body 
obchodu, který postupoval přes Alpy až do Švýcar a k Rýnu. 



Otevřely se tedy netušené možnosti zvláště západohalštatskému okruhu 
středoevropského pásma, a ten skutečně také již v 6. století těchto možností 
plně využíval. Z řeckých dílen rhodsko-milétského typu byly sem 
přiváženy výrobky, později také jejich italské napodobeniny. Vyskytují se 
zřídka v hrobech s vozy již v mladohalštatském prostředí okruhu 
hornodunajsko-východofrancouzského (Vilsingen v oblasti Sigmaringen, 
Kappel am Rhein, Agnel-Pertuis v údolí Durance, v oblasti Vaucluse, v 
jihofrancouzském zázemí Massilie, Vienne). Jsou to hlavně bronzové 
konvice rhodského typu z poloviny 6. století nebo o něco mladší, s 
trojlaločným ústím, které na rozdíl od pozdějších konvic etruských mají 
nižší baňatější tělo a pouto jejich ucha (attache) je vyzdobeno rostlinnými 
prvky s přežitky geometrických motivů. Takové zboží se objevuje i jinde 
ve Středomoří a jeho evropské nálezy dovolují závěr, že do horního 
Podunají a Porýní se dostává především přes Massilii. 

 
Obrázek 12 St. Veit bei Sittich, Kraňsko. Bronzové brnění a přilba z 

mladší doby halštatské. 
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Obrázek 13 Filottrano u Ancony, Itálie. Přilba etrusko-keltského 

charakteru (výška vlastní přilby 16 cm). Muzeum Ancona, Itálie. 
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Avšak nebyly to jen tyto ojedinělé výrobky rhodské toreutiky, které se 
již po polovině 6. století dostaly do severoalpských oblastí. R. 1851 byla v 
Grächwil-Meikirch v bernském kantonu ve Švýcarsku nalezena v mohyle 
kromě zbytků vozu, spon (hadovitá spona) a keramiky velká bronzová váza 
(hydrie), rovněž řecký výrobek z prvé poloviny 6. století. Její hrdlo je 
zvlášť bohatě provedeno. Ucho má podobu okřídlené vládkyně zvířat (tzv. 
perská Artemis), obklopené čtyřmi sedícími lvy a korunované orlem a 
hady; v ruce drží zajíce, patrné jako symbol úrodnosti (tab. V-VI). Je to 
vzácný kus toreutické práce. 

Zdá se, že přes Massilii byl dopraven i jiný skvost toreutiky, uvedený již 
bronzový kratér z hrobu kněžny ve Vix. K těmto pracím je třeba připojit 
také trojnožku s gryfy z La Garenne (obr. 3). 

V mladohalštatském prostoru byla velmi oblíbena atická černofigurová 
keramika, z valné části dovážená také přes Massilii. Je rozšířena v celé 
Provenci až do Languedocu, nově byla nalezena i na hradišti Malpas u 
Soyons, jižně od Valence. Poněvadž ji však nalézáme též na Boloňsku a při 
Adrii, není vyloučeno, že aspoň část jejího dovozu šla také alpskými 
průsmyky. Většina černofigurové keramiky náleží období, které bývá 
označováno jako halštatský stupeň D 2, totiž sklonku 6. století a kolem r. 
500. Nelze však neuvést, že patrně i v tomto směru se vyrábělo zboží na 
zakázku, když v mateřské oblasti se již ujímala červenofigurová keramika, 
a že dovoz se snažil vyhovět přání zájemců: zlomek této keramiky z 
Heuneburgu náleží k největším tvarům toho druhu. Černofigurová miska z 
hrobu v Klein-aspergle byla domácím zlatníkem opatřena zlatým pláštěm. 
Podobné importy se patrně udržovaly dlouho v oběhu. 

Z jihu od Massilie přicházely také jiné druhy keramiky jednodušší, šedé, 
zdobené vlnicemi, jež bývá nazývána maloasijskou; bylb to běžné zboží 
denní potřeby, které se objevuje na sídlištích, nikoli v hrobech, např. v 
Camp-de-Château à Salins ve vrstvě s dvojbubínkovou sponou a se sponou 
se zdobenou patkou, tedy patrně ze samého počátku 5. století. Z Massilie až 
na Heuneburg byly dováženy hliněné vinné amfory (jsou tam v nejmladší, 
již časně laténské vrstvě), které se tu a tam objeví též v bohatých hrobech 
(Mercey, Mantoche). Zdá se, že některé výrobky tohoto druhu byly 
velkořeckého původu, jiné pocházely pak přímo z massilských dílen 
(amphores micassées, podle F. Benoita k nim patří také nález 
heuneburský). Transporty byly prováděny pomocí mezků - na Heuneburgu 
byl nalezen mimo jiné i oslí zub, prvý v halštatském prostředí severně od 
Alp. 
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Massilský obchod byl ještě v plném květu, když v zaalpské oblasti se 
počátkem 5. století ohlásil intenzivnější obchod etruský Mocenská a 
hospodářsko-obchodní situace ve Středomoří se v 6. století podstatně 
měnila. Etruská moc se opřela o městská střediska na pobřeží dnešní 
Toskány a rozvinula bohatou uměleckou industrii zlatnickou (jemné 
granulační práce) i toreutickou, v níž později některá města zvláště proslula 
výrobou bronzových nádob (Vulci). Zámožnost celého etruského prostředí 
se opírala o rozvinuté obchodní styky. Etruskové ještě v 6. století měli 
značnou převahu na moři a vyváželi své zboží do celého jim přístupného 
světa, od pontických oblastí až k břehům španělským. Do střední Evropy se 
tehdy dostávaly jejich výrobky jen zřídka a náhodně, většinou 
prostřednictvím kulturních oblastí severoitalských (bronzová miska a pyxis 
z hrobu v Kastenwalde u Colmaru, zlatá perla z Ins a zlatý granulovaný 
závěsek z Jegenstorfu z bernské oblasti, tu a tam i etruská trojnožka typu, 
který je v Itálii zpravidla provázen černofigurovou keramikou). Hlavní 
etruská odbytiště byla ještě na sklonku 6. století ve Středomoří. Na rozhraní 
století ztrácí Etrurie svá odbytiště v jihoruské oblasti, v Řecku, Malé Asii i 
na severoafrickém pobřeží. 

Nebezpečným obchodním konkurentem Etrusků stává se však Kartágo a 
pak i mladá římská republika. Počátkem 5. století uzavřel tyran Anaxilas 
Etruskům messinskou úžinu mezi Sicílií a jižní Itálií a po zničujících 
porážkách u Himery a Cumae (474) byla Etrurie odříznuta úplně. Poněvadž 
v téže době oživuje kolonizační činnost Massilie na pobřeží jižní Francie a 
Hispánie, hledá etruský obchod nové trhy, dosažitelné nyní jen na severu za 
Alpami.Před r. 500 se Etruskové přímo zmocnili boloňské oblasti v severní 
Itálii (období Certosa, trvající pak až do vpádu Keltů) a takřka současně 
pronikal jejich obchod alpskými průsmyky k severozápadu a severu. Tím 
neobyčejně vzrostl význam území při severoitalských jezerech jako 
opěrných bodů obchodu a překladišť (tessinská oblast v údolí Ticina, okolí 
Bellinzony). Tam se objevují mimo jiné bronzové zobákovité konvice, 
později i jejich napodobeniny, také hliněné. 

Výroba etruských zobákovitých konvic začala v Itálii již před koncem 6. 
století a trvala delší dobu, snad celých sto let. Nebylo vyváženo jen zboží 
normální výroby, ale také podle přání zákazníků, jak ukázal R. Frey, ve 
tvarech větších rozměrů. Hlavním dodavatelem byly dílny ve Vulci. Je sice 
pravda, že zobákovité konvice a ostatní s nimi přicházející soubory 
kovových nádob se brzy staly, pravděpodobně podle etruských vzorů, 
součástí pohřebních obřadů, neznamená to však, že by každá zobákovitá 
konvice byla uložena do hrobu a keltští umělci je dodatečně ozdobovali 
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rytou výzdobou, např. zobákovitou konvici z Besanqonu. Také česká 
konvice z Chlumu u Zbiroha (tab. IX), zřejmě pozdější a nikoliv výrobek 
nejlepší kvality, má neumělou výzdobu hrdla. 

 
Obrázek 14 Umělecky provedené nákrčníky (torquesy) s plasticky 

vypracovanými maskovitými a pečetítkovými konci byly výrazem předního 
postavení jejich nositelů: 1 Filottrano, Itálie (zlato); 2 Frasnes-les Buissenal 
(zlato); 3 Courtisols (Marné), Francie (bronz); 4 Oploty u Podbořan, Čechy 

(zlato); 5 Waldalgesheim (Kr. Kreuznach), Německo (zlato). 
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Prvé dodávky etruských zobákovitých konvic zastihly ještě v území na 
sever a severozápad od Alp mladohalštatské prostředí kolem r. 500 a na 
počátku 5. století. Objevují se v hrobech, v nichž ještě aspoň část výbavy je 
halštatského charakteru, např. v hrobě kněžny ve Vix nebo v hrobech v 
Mercey a v Hatten. Zlomky hliněných napodobenin zobákovitých konvic 
na Heuneburgu dosvědčují, že jejich předlohy byly známy a oblíbeny také 
na horním Dunaji. Hlavní proud těchto importů postupoval však o něco 
později dále k severu do knížecího prostředí středorýnského; nejsevernější 
nálezy jsou v Belgii. 

Zobákovité konvice, které jsou tak častou složkou výbavy 
středorýnských bohatých hrobů, nepřicházely tam izolované. Byly 
dováženy společně s celými soubory bronzových nádob pro hostiny, s 
trojnožkami, vědry a jinými nádobami na míšení vína. S tím vším 
přicházelo i víno, pravděpodobně ve velkém množství. Potvrzují to mimo 
jiné chemické rozbory usazenin na stěnách nádob a jeden z nejlepších 
znalců těchto konvic, P. Jacobsthal, se dokonce domníval, že bronzové 
nádoby byly jen vedlejší přílohou nákladu při pravidelných transportech 
vína, nikoliv vlastním obsahem importu. 

Také do Čech dospěly tyto etruské výrobky, a to, jak se zdá, přímější 
cestou přes Alpy a salcburskohalštatskou oblast. K prvořadým etruským 
výrobkům náleží zobákovitá konvice z mohyly v Hradišti u Písku, nalezená 
spolu s dvěma bronzovými mísami a zlatými loďkovitými náušnicemi; 
další nálezy, mezi nimi i zlaté náramky, se nezachovaly. Také v Hradišti šlo 
nepochybně o knížecí hrob. Nález patří ke skupině zobákovitých konvic s 
figurální výzdobou. Lité pouto (attache) ucha má podobu čtyřkřídlé Sirény 
s lidskými pažemi a ptačím ukončením (tab. IX-X). Horní konec ucha 
obepíná okraj konvice dvěma plastickými ležícími lvy, a také v koutech 
výlevky jsou v plochém reliéfu další dvě zvířecí figurky, snad rovněž lvi. 
Okraj výlevky je zdoben třemi řadami perličkovité výzdoby. Na hrdle je 
dokonale rytá výzdoba s motivy květů a palmet. Konvice je etruským 
výrobkem z 5. století. 

Druhá zobákovitá konvice, jejíž ucho se nezachovalo, je z Chlumu u 
Zbiroha (tab. IX). Je to již druhořadý výrobek s neumělou výzdobou hrdla. 
Z Písecka pochází však ucho s palmetovým poutem z jiné zobákovité 
konvice a další ucha jsou z Cínová u Žatce a z Modřan u Prahy. Poněvadž z 
mohyly z Hostouně na Domažlicku je zachována bronzová nádoba (situla), 
jejíž ucho je již zdobeno motivy „rybího měchýře", které se objevují jako 
lem masek také na bronzové faléře z Hořoviček u Podbořan (tab. VII), zdá 
se být nejvýše pravděpodobné, že také v části Čech bylo podobné prostředí  



 
Obrázek 15 Výzdobné motivy laténského stylu: 1 Kleinaspergle u 

Ludwigsburgu; 2-3 Waldalgesheim (Kr. Kreuznach); 4 Mannheim, 
Německo (výzdoba pochvy meče); 5 Kisköszeg, Madarsko (pochva stylu 
krásných mečů); 6 Colchester, Anglie (zrcadlo s rytou výzdobou, podle 

Foxe); 7 Talián Dörögd, Madarsko; 8  Bussyle Château (Marne),  Francie 
(pochva meče, šířka  kolem 4 cm); 9 Aylesford, Anglie; 10 Hunsbury 
(Northants), Anglie; 11 Marlborough, Anglie; 12 La Tène, Švýcarsko 

(pochva meče). 
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jako v oblasti středorýnské. Nedosahovalo sice téže úrovně, přece však 
bylo natolik známé, že až sem dospělo drahocennější zboží, importované z 
jihu. Nálezy konvic na půdě rakouské dosvědčují směr dovozu k severu a 
hliněné napodobeniny zobákovitých konvic z oblasti halštatskosalcburské 
naznačují, že jejich vliv nebyl jen přechodný. 

Tak se v 5. století rýsují vlastně dvě ústředí, kde se nejvíce koncentrují 
bohaté hroby s cizími importy: hlavní ústředí středorýnské a pak i 
champagnské a více periferijní české nebo lépe českorakouské jako 
nejvýchodnější pozice tehdejšího keltského světa, částečně vystavené i 
jiným kulturním proudům. 

Do západního ústředí přicházelo kromě bronzové industrie mnoho 
jiného zboží, zvláště od druhé čtvrtiny 5. století také řecká červenofigurová 
keramika, pak i různé jihoitalské výrobky, pozdně korintské zboží aj. Do 
Čech se tyto výrobky nedostaly. 

Přehlédneme-li celou situaci, vzniká velmi závažná otázka, co 
severoalpští odběratelé těchto jižních importů poskytovali nebo mohli 
poskytnout za dodané zboží. Lze připustit, že na západě to mohlo být zlato, 
kterého tam musel být dostatek, neboť se zcela běžně zpracovávalo v 
místních uměleckých dílnách. Podle názoru většiny badatelů hlavní 
protihodnotou byli lidé, otroci, pak také výrobky zemědělské, zvláště 
dobytek a kůže. Převoz zboží alpskými průsmyky patrně obstarával za 
dozoru obchodníků domácí alpský lid. 

Z vylíčeného stavu vývoje, vykonstruovaného především podle 
archeologických nálezů, jsou nám nyní zcela pochopitelné nejstarší zmínky 
o Keltech, které pocházejí z 5. století. Hekataios Milétský uvádí zemi 
Keltiké v sousedství Ligurie a řecký historik Herodot z Halikarnasu je již 
informován o tom, že řeka Dunaj pramení v zemi Keltů. Kontakt vrchní 
keltské vrstvy s jižním prostředím poskytl dostatek příležitosti k tomu, aby 
obchodníci údaje o Keltech a jejich zemi rozšířili také do vzdálenějších 
krajů tehdejšího světa. 

V prostředí vysoké životní úrovně a stále se zvyšujících požadavků 
horní keltské vrstvy v druhé polovině 5. století a v prvé polovině 4. století 
vznikalo vlastní keltské umění, které bylo prvým příspěvkem „barbarů" 
celoevropské kultuře. Jeho vývoj od časné fáze až k jeho vrcholu poznáme 
podrobněji v jedné z dalších kapitol. Keltští umělci vytvářeli a dotvářeli 
osobitý umělecký styl právě v téže době, kdy se již ozbrojené proudy Keltů 
hrnuly do Itálie i do jiných částí Evropy. 
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III. Válečné výpravy Keltů do ostatní 
Evropy 

Období keltské expanze 
a pozdější středoevropské 

koncentrace 
Bývalé hornodunajsko-východofrancouzské ústředí mladohalštatských 

vládců, které ještě v 6. století bylo v plném květu, se kolem poloviny 5. 
století postupně vyprazdňovalo. Zanikl věhlas panských sídel, ubylo 
bohatých hrobů. Snad vnitřní napětí, způsobené přelidněním těchto oblastí i 
velkými sociálními rozdíly mezi lidem a jeho vládci, řešila nakonec 
vedoucí vrstva tak, že s částí lidu hledala nová sídla, nejprve v sousedních a 
spřízněných krajích, potom vojenskými výpady také ve vzdálenějších 
oblastech. Posuny do sousedství se staly v době, kdy byl ještě oblíben 
mohylový způsob pohřbů. Jedna část lidu se svými vůdci postoupila 
severněji a severozápadněji do území od dolního Neckaru na střední Rýn a 
Moselu, o něco později také do Champagne a jiných částí Francie. Jiné 
skupiny přeložily svá sídla dále k severovýchodu, přes Bavory až do jižních 
a části středních Čech, kde posílily příbuzné rody mohylové, a do části 
Rakouska, hlavně ve směru na Hallein-Dürrnberg a Hallstatt, do 
prosperující a hospodářsky důležité solné oblasti. Již dřívější výzkumy 
odkryly v Dürrnbergu některé vynikající nálezy keltského charakteru, mezi 
jinými také maskovité spony, čočkovité láhve, meče, hliněné zobákovité 
konvice a jeden hrob se čtyřkolovým vozem, v němž byla unikátní 
bronzová konvice. Také nejnovější Penningerovy objevy potvrzují význam 
této oblasti. Mohyla č. 44 (výzkum v r. 1959) obsahovala pod kamenným 
příkrovem v prostorné komoře o rozměrech 380x440 cm pohřeb muže s 
mečem, k jehož výbavě kromě spon, jimiž bylo sepjato jeho roucho, patřil i 
miniaturní zlatý člun. Pod tímto pohřbem byl další pohřeb muže na voze, 
který kromě meče, dvou kopí a bronzové přilby měl ve své výbavě i zlatý 
náramek na bronzovém podkladu zlaté rozetky, bronzovou „polní" láhev 
jedinečného tvaru a zbytky dřevěné konvice, původně ozdobné maskovitým 
kováním, charakteristickým pro počínající keltské umění (obr. 16). Nálezy 
naznačují, že keltská okupace tohoto území začala již v 5. století a potrvala 
pak delší dobu; v mladolaténské době však už ztratila svou důležitost. 



 
Obrázek 16 Hallein-Dürrnberg, Rakousko. Bronzové předměty z 

keltských hrobů: maskovité kování dřevěné konvice, spona kančí podoby a 
láhev na nožkách. Výzkum v r. 1959 (E. Penninger). 

 
Určité uvolnění vyžadovala také situace v Burgundsku, ve Franche-

Comté, v okolí Salins (les Moidons, Alaise), mezi horní Seinou a horní 
Saônou, kde veliké mohylové nekropole ukazují na rychle rostoucí 
koncentraci obyvatel. Lze proto předpokládat, že tlak postupoval také 
směrem jižním. Vše to ovšem zatím ještě neznamenalo přímý mocenský 
náraz na středomořskou řeckou a římskou sféru. V Porýní to byla jen 
včasná okupace území hlavně na levém břehu řeky, neboť od severu již sílil 
tlak germánských kmenů: pro budoucnost byl už prostor mezi Rýnem a 
Labem, až na malé výjimky, pro Kelty ztracen. 

Vše, co jsme uvedli, je pravděpodobný obraz, vykonstruovaný na 
podkladě archeologických indicií, poněvadž změna situace musela míti své 
příčiny i důsledky. V odborné literatuře se občas objeví také smělé 
domněnky, že se Keltové tehdy dostali až do Norika a že dokonce Nyrax, 
keltské ústředí, jmenované Hekataiem Milétským v 5. století, lze ztotožnit s 
Noreiou, jmenovanou na sklonku letopočtu kdesi ve Štýrsku jako středisko 
norického království. Archeologické doklady pro takový výklad zatím 
nedostačují. Je však velmi pravděpodobné, že již koncem 5. století 
prorazily první keltské čety až do severní Itálie. 
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KELTOVÉ V ITÁLII 
 
Jižní svět dlouho netušil, že by se mohl stát obětí prudkých útoků 

ozbrojených tlup dosud jen málo známých zaalpských Keltů. Kolem r. 400 
se to však stalo nepříjemnou skutečností. Alpskými průsmyky, jimiž dříve 
proudilo jižní zboží k severu na keltské dvory, pronikaly nyní ozbrojené 
keltské skupiny, plné touhy po kořisti a obohacení, a mířily především do 
Popádí, do kvetoucích středisek severoitalské etruské sféry, která zvláště na 
Boloňsku v 5. století plně ovládla situaci (tzv. certoské období, Certosa u 
Bologne). Z východní Francie, jižního Německa a z části Švýcarska jich 
bylo patrně nejvíce. Sotva však přicházely celé kmeny, spíše jen jejich 
části, hlavně vrstvy méně spokojené, a proto tím odvážnější a 
dobrodružnější. Starověké zprávy tvrdí, že jako první vnikli Insubrové 
kamsi do dnešního Milánska a za nimi pak další, Bójové, Lingoni a Senoni 
do Lombardie. Bohatá střediska s dosažitelnou kořistí vábila tyto vojenské 
tlupy, a proto později se valily dále k jihu, až na Řím, na jih do Apulie a k 
břehům Sicílie. Pozdější tradice líčí toto stěhování jako vojenské 
dobrodružství synovců krále Biturigů Ambigata, z nichž Belloves zamířil 
do italských krajů. 

Insubrové zničili velké etruské město Melpum a obsadili milánský kraj. 
Hlavní proudy keltského lidu se však usadily v Pádské nížině, Cenomani v 
severovýchodní části, Bójové v kraji boloňském, Lingoni na jihu od 
dolního toku Pádu až k Apeninám. Senoni pronikli ještě hlouběji, dostali se 
až na adriatické pobřeží v Umbrii mezi Rimini a ústím Esina severně od 
Ancony; tam se trvaleji usadili a kraj nesl po určitou dobu jejich jméno 
(Ager gallicus, pole galské). To však byla jen prvá fáze výbojů, neboť jen 
někteří se usazovali v nově dobytém území, jiní táhli dále. Pustošili zem, 
všude šířili jen hrůzu a zděšení. Nad říčkou Allií r. 387 porazili římské 
sbory a napadli pak přímo Řím. Galové, vedeni Brennem, zpustošili a 
vypálili město a zmocnili se velké kořisti: jen jedna část města odolala, 
totiž Kapitol. Pro Řím měla tato katastrofa dalekosáhlé důsledky. Patrně až 
po tomto galském nájezdu byla provedena reorganizace římského vojska a 
řádně dobudovány kamenné hradby. 

Útok na Řím silně znepokojil jihoitalský svět řeckých měst, neboť 
Galové pronikali stále dál, na jih až do Apulie, a všude si počínali jako 
vítězní dobyvatelé. V jihoitalské Canose pohřbili svého náčelníka v hrobce, 
vybudované pro domácí rod. 

Po porážce Latinů r. 338 se Řím stal nejsilnější vojenskou mocí v Itálii, 
nabýval převahy nad skomírajícím svazem etruských měst i nad 
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samnitskými kmeny. V protiřímském spolku se však stále objevovali 
Galové. Když r. 299 Keltové vpadli do Etrurie, podařilo se jim ještě u 
Clusia zničit římské vojsko a spojili se s ostatními kmeny proti Římu. 
Avšak r. 295 u Sentina v Umbrii byli již zcela na hlavu poraženi. Po řadě 
dalších krvavých srážek byli pak Keltové stále zatlačováni; Římané si 
podrobili zemi Senonů a r. 280 tam přímo založili občanskou kolonii Sena 
Gallica. 

To vše nutilo Insubry a Bóje, aby volali na pomoc své soukmenovce z 
druhé strany Alp; nepohodli se prý však s nimi při dělení orné půdy. Galský 
odpor nebyl ještě zcela zlomen, docházelo k novým vzpourám a nájezdům. 
Konečně v proslulé bitvě u Telamonu na etruském pobřeží r. 225 dvě 
římská vojska připravila Keltům zdrcující porážku a střední Itálie si 
oddychla, neboť se pro budoucnost s konečnou platností zbavila nebezpečí 
keltských nájezdů. V místě vítězství byl postaven chrám díkůvzdání, v 
němž ještě v dobách mnohem pozdějších byl vyjadřován votivními dary dík 
za osvobození. Rok po bitvě u Telamonu vtrhla římská vojska do bójské 
oblasti severoitalské a přistoupila k postupnému osazování celého území, 
zabraného Bóji i Insubry. 

Tak se pomalu blížil konec i Galie předalpské. Mezi r. 225-190 trvaly 
ještě ostré boje. Když však r. 192 zničili Římané bójskou moc a její oporu 
Bononii (dnešní město Bolognu), přešla od r. 191-190 značná část severní 
Itálie pod římskou svrchovanost. Část Keltů (patrně i Bójů) odešla na 
severovýchod, část zůstala, zbytky byly podle Polybia v polovině 2. století 
zatlačeny až k patě alpského pohoří. Gallia Cisalpina se pak za Sully stala r. 
82 římskou provincií a ještě v témž století obdržela plné občanské právo, 
takže po ní zbylo již jen jméno. Jen některá pohřebiště pod alpským 
pohořím ukazují nám dožívání keltské kultury na sklonku starého 
letopočtu. 

 
KELTSKÉ VPÁDY DO KARPATSKÉ KOTLINY A NA 

BALKÁN 
 
Do Podunají, Ilýrie a Panonie, do území kolem Hercynského lesa vedl 

podle pověsti zbrojné průvody keltské Sigoves. Nevíme, kde přesně tyto 
prvé sbory zakotvily, poněvadž o Karpatské oblasti nám starověcí 
spisovatelé nezachovali tak podrobné zprávy. Podle archeologické situace 
se zdá, že hned na rozhraní 5. a 4. století se Keltové zaměřili nejdříve na 
tehdejší nejbohatší střediska v širší podunajské oblasti, na severní 
Salcbursko, na Hallein-Dürrnberg a k Hallstattu, pak i dále směrem na 
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Dolní Rakousy. V průběhu 4. století pocítila keltské vpády také Karpatská 
kotlina. Tam ovšem byla situace poněkud jiná, neboť Keltové narazili na 
skythskou bariéru v Potisí a nezbývalo jim, než stočit směr hlavního náporu 
více na jihovýchod, k Balkánskému poloostrovu. Všechny tyto výpravy do 
Karpatské kotliny znamenaly ovšem bezprostřední dotyk s místními 
kulturami, nejen se skythskou, ale i s domácí kulturou ilyrskou a thrácko-
dáckou a přirozeně také přímý kontakt s tehdejším řeckým světem. 

Přítomnost Keltů v Karpatské kotlině dosvědčuje pro dobu kolem r. 358 
Pompeius Trogus, když mluví o jejich bojích s Ilyry. Alexandr Veliký 
přijímá r. 335 vyslance dunajských kmenů a mezi nimi i zástupce Keltů, 
snad z krajů blíže u Adriatického moře. Avšak nájezdy Keltů byly stále 
ostřejší a pustošivější, takže např. r. 310 vznikla u některých ilyrských 
kmenů panika, když došly zvěsti o zemích zpustošených galskými vpády. 
R. 298 pronikla jedna keltská skupina do dnešního Bulharska, byla však 
odražena; druhý proud dospěl do Thrákie. Po smrti makedonského vládce 
Lysimacha (r. 281) otevřely se Keltům nové možnosti. V Ilýrii se objevila 
silná skupina Bolgiova, Kerethriovy oddíly napadly bulharské území. R. 
279 Keltové zpustošili Makedonii, král Ptolemaios Keraunos byl tehdy 
usmrcen a Makedonci se stáhli do hor. Sbory Brennovy a Akichoriovy 
vpadly do Thrákie a přes Thesálii až do Řecka. V Thermopylách narazil 
Brennus na odpor athénského vojska. Hlavní keltský proud obešel 
Parnassos a zamířil na svatyni v Delfách, kterou prý zpustošil. Strabon 
vypravuje, že výpravy na Delfy se účastnili také Tektoságové a že uloupili 
velké poklady; část jich se prý dostala až do Tolosy v jižní Francii. 
Zásluhou Phoků a Aitolů byl keltský nápor zadržen. Keltská vojska se 
stáhla do Thesálie (sám Brennus spáchal v Heraklei sebevraždu) a část 
původně Brennových zástupů zamířila na Chersones. 

 
K e l t š t í  ž o l d n é ř i  v  c i z í c h  s l u ž b á c h .   
Keltské ozbrojené tlupy vstupovaly bez ostychu také do cizích 

vojenských služeb. Nebyla to tedy jen expanze lidu, který by si hledal 
novou domovinu, nýbrž výpravy dobrodružných tlup, jimž se vojenská 
služba stávala řemeslem, zaměstnáním. V helénistických armádách byli 
keltští žoldnéři zcela obvyklým zjevem. Antigonos Gonatas měl takovou 
keltskou jednotku, když byl r. 277 od Pyrrhy poražen. V Megaře se r. 265 
vzbouřil galský oddíl pro špatné placení žoldu. Také Pyrrhos, nejslavnější 
král epirský, měl keltské žoldnéře a nechal jimi zhanobit hrobky starých 
makedonských králů v Aigai (Edessa). Král Nikomedes z Bithynie (kraj na 
maloasijském pobřeží při Marmarském moři) povolal si větší počet Galatů  



 
Obrázek 17 Bronzové figurky kančí podoby z doby laténské: Salzburg-

Rainberg, Rakousko; Tábor, Čechy (uprostřed); Báta, Maďarsko (dole). 
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(Keltů) do Malé Asie, prý asi 20 000, z nichž polovina byla ozbrojena. Ti 
pak terorizovali maloasijská města a ohrožovali také Sýrii. R. 270 je 
Antiochos Soter usadil při řece Halysu (dnešní Kizilirmak) a v sousedním 
území, zhruba v téže oblasti, kde dnes leží hlavní turecké město Ankara. Od 
těch dob se krajina nazývala Galatia; Keltové tam vytvořili jakýsi státní 
útvar, zůstali však i tam jen cizí menšinou mezi domácím a řeckým 
obyvatelstvem. Také v této Galatii se uvádějí kromě jiných Keltů i 
Tektoságové, s nimiž se tak setkáváme na různých místech tehdejšího 
keltského světa. Konečně r. 244 byli maloasijští Keltové poraženi králem 
pergamským Attalem I. a jeho spojencem Seleukem. Tak se Galatové ocitli 
nejprve pod panstvím pergamským a později (za Augusta) pod římským 
panstvím. 

Až do Egypta se dostali keltští žoldnéři. Antigonos Gonatas postoupil 
jeden keltský sbor Ptolemaiovi II. Philadelphovi (277 až 276) a také 
Ptolemaios III. získal keltské vojíny, kteří byli později usídleni v Egyptě. 
Keltští žoldnéři se připomínají ještě r. 187-186 při potlačení vzpoury v 
Horním Egyptě. 

Údaje starověkých spisovatelů o počtu keltských vojenských tlup na 
Balkáně a v Řecku jsou vysoké: mluví se až o 70 000 mužů a údaje byly 
nepochybně v očích současníků nadsazovány pro prudkost útoků, na nichž 
měly podíl také jízdní oddíly. V Řecku se však Keltové trvale neuchytili. 
Proto se později stáhli více k severu do řidčeji obydlených území. Tak 
vzniklo při ústí Sávy a Moravy do Dunaje panství Skordisků, keltského 
nebo spíše ilyrsko-keltského kmene, se střediskem Singidunum v dnešní 
bělehradské krajině. Jiné skupiny pronikly do Bosny nebo převrstvily 
Thráky a založily dokonce své keltské království, které sahalo až do 
Dobrudže a mělo několik středisek (Ratiaria a Durostorum-Silistria na 
Dunaji, Noviodunum v Dobrudži). Jeho vliv pronikal až do Byzance, a 
teprve na počátku 2. století bylo toto panství vzpourou Thráků podlomeno. 

Situace se tedy v tomto území pro Kelty od sklonku 3. století 
zhoršovala, stejně jako v Itálii, takže je pravděpodobné, že keltské tlupy se 
stále více stahovaly do středoevropských krajů, do vlastní kotliny 
Karpatské a také pravděpodobně na území českých zemí, jak ještě v dalším 
uvidíme. V Karpatské kotlině a při Dunaji jen těžko vymezujeme sídelní 
oblasti keltských kmenů, a dokonce nemůžeme vždy bezpečně určit ani 
jejich etnickou příslušnost. Prostředí bylo příliš prosyceno nekeltskými, 
zvláště ilyrskými skupinami. Někde při hranicích Slovenska byl v mladší 
době kmen Osů, snad ilyrský Na pravém břehu Dunaje jižně od jeho ohbí u  

 



 
 

Obrázek 18 Somme-Bionne (Marne), Francie. Pohřeb keltského 
bojovníka s dvoukolovým vozem. 
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Vacova sídlili na sklonku letopočtu Araviskové (Eraviskové), s nimi 
patrně příbuzní, ale podle projevů hmotné kultury již silně pokeltštění. 
Keltové v Podunají drželi již dříve v šachu Antarity (Anartii), kteří r. 310 
před nimi zděšeně prchali. Chybí nám přesvědčivé údaje o osudech Karnů 
v Korutanech a na střední Dravě. Ve východoalpských oblastech sídlili také 
Tauriskové a po obou stranách horní Drávy Ambidraviové. V území 
Taurisků se těžilo zlato a železná ruda a Římané se sem pokoušeli 
proniknout aspoň hospodářsky. Není ovšem jasno, zda pojem Taurisků není 
jen geografický a zda neoznačuje všechno obyvatelstvo bez rozdílu etnické 
příslušnosti. 

Po porážce Keltů v severní Itálii organizovali Římané nástup také do 
krajů severnějších. Asi r. 182 nebo 181 latinští kolonisté založili město 
Aquileiu, které se brzy stalo obchodním prostředníkem se severnějším 
ilyrským a keltským územím. Odtud na sever se vyváželo italské zboží, 
také víno a olej, z druhé strany přicházeli otroci, dobytek a vlna. Oblast 
známá v době Caesarově jako Norikum, organizovala se již na rozhraní 
předposledního a posledního století v samostatný útvar, království norické 
(regnum Noricum). Ještě v posledním století bylo Norikum velmi 
důležitým činitelem; teprve v druhé polovině století a zvláště v třicátých 
letech se ocitlo pod silnějším římským vlivem a za Augusta r. 16 bylo 
včleněno jako regnum Noricum do římské říše, za Klaudia proměněno v 
provincii. Od 2. století proniká římská moc soustavněji přímo do Karpatské 
kotliny. Již r. 146 se dostala římská vojska až na řeku Drávu k Siscii, r. 119 
tam pronikla znovu. Také uvnitř Karpatské kotliny se možnosti pro keltské 
kmeny rychle zmenšovaly a v podstatě jen Panonie s okolím poskytovala 
ještě na několik desítiletí příležitost ke klidnějšímu vývoji. Avšak v 
polovině posledního století nastala i tam situace zcela nová. 

 



 
 

Obrázek 19. Keltská pohřebiště ve střední Evropě z doby keltské okupace. 



KELTSKÉ KMENY V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA 
SLOVENSKU 

 
Z keltských kmenů, které sídlily na českém území, se nejčastěji jmenují 

Bójové (Boii), po nichž zůstalo zemi jméno Boiohaemum, Bohemia. 
Nevíme přesně, kdy přišli, ani kam až sahala jejich sídla. Je třeba si 
uvědomit, že část Čech, zvláště jejich jižní polovina, byla osazena Kelty již 
od dřívějška (oblast mohylové kultury) a že ještě v 5. století se důsledky 
tohoto osídlení projevují i v části středních Čech. Písemnými prameny 
doložený příliv Keltů, to jest příchod vojensky vyzbrojených družin, které 
se postupně odlišovaly od lidu mohylové kultury kulturou laténskou v jejím 
klasickém pojetí, nastal nepochybně již ve 4. století. Jejich projevem jsou 
keltská pohřebiště se silnou složkou vojenskou, jejichž koncentrace je v 
další době zvláště nápadná (kromě středočeských oblastí) v kraji pod 
Krušnými horami a při řece Ohři (obr. 19). Avšak počátek těchto pohřebišť 
můžeme archeologickými metodami datovat až do pokročilého 4. století 
nebo spíše na rozhraní 4. a 3. století. Pak se na nich pohřbívá nepřetržitě ve 
3. a 2. století. Tyto proudy vojensky organizovaných Keltů zaujaly v 
Čechách (a také na Moravě) jen nejúrodnější kraje, do starého mohylového 
území ve starší době nepronikaly: zdá se tedy, že celkem respektovaly 
starou keltskou oblast jihočeskou. Ve středních Čechách bylo ovšem také 
starší obyvatelstvo, archeologicky dnes již bezpečně doložené, a Keltové 
tam vytvořili jen vrchní vrstvu, v počátcích poměrně slabou: sílila teprve 
dalšími přílivy v pozdějších dobách po střídavém štěstí vojenských 
keltských výprav v ostatní Evropě. 

Poznali jsme již dříve, že různé větve bójského společenství byly 
usazeny také v jiných částech Evropy, a zvláště v severní Itálii ve 4. a 3. 
století měly dokonalé vojenské sbory, které působily mnoho nepříjemností 
Římanům i etruské oblasti. Na konci 3. a na počátku 2. století bylo jejich 
panství podlomeno a značná část Bójů změnila svá sídla. Předpokládá se, 
že postupovali nejspíše k severovýchodu do Podunají, a není vyloučeno, že 
také do Čech. Můžeme to posuzovat podle kultury italských Bójů a 
středočeských i moravských Keltů, v níž není tak značných rozdílů: 
rozhodně jsou tyto rozdíly mnohem menší než např. mezi středočeskou 
laténskou kulturou a mohylovou kulturou jihočeskou. Kultura jihočeských 
mohyl v době halštatsko-laténské setrvala více na starším halštatském 
základu a neprocházela týmž vývojovým procesem, jako kultura 
vojenských keltských skupin, které obsazovaly jednotlivé části střední 
Evropy. 
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Asi v téže době, kdy došlo k přesunu Keltů ze severoitalského území 
zhruba v 2. století, pozorujeme snahu středočeských Keltů proniknout 
aspoň místy do jihočeské mohylové oblasti, kde hledají nové zdroje 
surovin, železnou rudu, zlato v píscích jihočeských řek (Otava) a patrně i 
tuhu. 

Vojenské neúspěchy v různých částech Evropy od 3. století 
připravovaly Kelty o jednotlivá území. Nezbytně se musela valná část 
těchto Keltů buď stáhnout do svých výchozích oblastí, do Galie a jejího 
sousedství, nebo se soustředit co nejvíce ve vlastním středoevropském 
prostoru, kde zatím ještě nehrozil podobný osud, jaký stihl Kelty v Itálii a 
na Balkáně. Důsledky těchto změn se projevily také hospodářsky, neboť za 
změněné situace nebyla to již kořist, která mohla uspokojit vojenské tlupy, 
nýbrž jen dobře organizovaná vlastní hospodářská základna s rozvinutou 
výrobou a stupňujícím se obchodem poskytla jim možnosti dalšího rozvoje. 

Jméno Bójů v souvislosti s našimi zeměmi se zřetelně objevuje ve 
zprávách jižního světa až před koncem 2. století, když před r. 113 odrazili 
nápor germánských Kimbrů. Nelze bezpečně tvrdit, že by bójská moc byla 
nezbytně omezena jenom na Čechy. Posuzujeme-li však archeologickou 
situaci ve střední Evropě v 2. století, pak musíme dojít k závěru, že její 

Obrázek 20. Velká Maňa na Nitransku, Slovensko. Keltské 
pohřebiště, dvojhrob č. 28 (bojovník se štítem, u nohou kosti vepře) a 

hrob č. 14 (pohřeb ženy v hrobě vyloženém dřevem).  
Výzkum: B. Benadík. 
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onské oblasti, kde v posledním století existovalo 
mo

oporou musely být Čechy střední a severozápadní. V tomto století je 
keltská středočeská oblast v plném květu a také dostatečně mocná, aby se 
mohla ubránit všem cizím vpádům; pro jižní Čechy této doby to ne
třeba připomenout, že v sousední Horní Falci a severovýchodním Bavorsk
hřbitovy charakteru středočeských pohřebišť nejsou. Objevují se až jižně
v bavorském Podunají na východ až asi k Pašovu. Pokud by tehdy některé 
bójské skupiny byly také v části Bavorska, přicházelo by v úvahu jen toto 
území od Řezná až asi k Pasovu (u Pasova se jmenuje Boiodurum), přím
spojení se středočeskou oblastí by však neměly. Ostatně na pravém břeh
Dunaje na východ až asi k řece Innu sídlili Raetové a dále na západ proti 
toku Dunaje bylo území Vindeliků, jehož významnou oporou bylo

nching u Ingolstadtu. 
Od počátku posledního století pohřby na keltských středočeských 

hřbitovech znatelně slábnou, takže není vyloučeno, že část Keltů po sráž
s Kimbry z Čech odtáhla, poněvadž germánské nebezpečí v posledním 
století neustále zesilovalo. V téže době, již od 2. století a ještě na počátku 
posledního století houstlo keltské osídlení v oblasti panonsko-slovensk
podle výsledků nejnovějších archeologických výzkumů jsou početné 
keltské hřbitovy z této doby zvláště na jižním Slovensku, na levém břehu
Dunaje a na Nitransku. Není tedy nemožné, že část Bójů odešla z Čech 
právě do slovensko-pan

cné bójské panství. 
Jiný výklad ztotožňuje Bóje s mohylovou kulturou v jižních a 

jihozápadních Čechách a v severovýchodním Bavorsku (E. Šimek), opíraje 
se o Strabonovu zprávu, že sídla Bójů sousedí s Vindeliky a že proto jižní 
hranicí bójského panství byl Dunaj. V tomto případě za archeologický 
projev Bójů je považována mohylová kultura, která se ovšem v době 
laténské ani zdaleka nevyrovná hospodářskému a kulturnímu významu 
středočeských Keltů. Otázka Bójů je tu také řešena izolovaně, bez vztahu k 
jiným bójským skupinám v Evropě, jejichž kultura by byla odlišná od 
mohylové. Středočeské hřbitovy s převahou pohřbů nespálených těl 
připisuje E. Šimek jinému keltskému kmeni, Volkům-Tektoságům, jimž by 
patřily také všechny nálezy moravské a slovenské. Podle těchto představ by 
existovala rozsáhlá kmenová oblast Volků-Tektoságů od Durynska přes 
Čechy a Moravu až na Slovensko. V prostředí keltských kmenů a častých 
přesunů mezi nimi byl by to zjev zcela nezvyklý. S Volky-Tektoságy se 
kromě toho setkáváme v době laténské také ve Francii a na Balkáně, 
později i v Malé Asii. Volkové-Tektoságové se na Moravě prý udrželi ještě 
dlouho v době římské, až do 4. století, a jejich jméno se prý zachovalo ještě 
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v dobách slovanských jako jméno Valachů. Zbytkem Volků mají být také 
Kotini, jiný keltský kmen, který se v době římské zabýval těžbou železné 
rudy. Někteří badatelé však umísťují Kotiny až na Slovensko, do hornatého 
středohoří. Jméno Kotinů se poprvé objevuje v době Augustově, asi kolem 
r. 10, na tzv. tusculském elogiu, nápisu na kameni nalezeném jihovýchodně 
od 

vě, a 

ch. 

u, brání však nedostatek svěřených a průkazných archeologických 
nál

 do 

razil 

 

ostí, 
eduů v dnešní Francii. Bójové se tam trvale 

usí

a. 
Římský vládce Augustus posunul pak římskou hranici až na Dunaj. 

 
TAŽENÍ KIMBRŮ A TEUTONŮ 

 

ud 

m 

Říma. 
Volkové-Tektoságové byl podle Caesara lid kdysi statečný a nikoliv 

bezvýznamný. Je možno uvažovat o tom, že jejich sídla byla na Mora
archeologicky není vyloučeno, že sídlili, aspoň jejich menší část, na 
Moravě déle, než trvalo kompaktní keltské osídlení ve středních Čechá
Dalším závěrům, které by posunuly jejich sídla až do 4. století našeho 
letopočt

ezů. 
Uvedli jsme již, že v první polovině posledního století existovalo mocné 

bójské panství v Panonii, v území od Neziderského jezera na východ až
jihoslovenské nížiny severně od Dunaje. V téže době také neobyčejně 
vzrostla moc Dáků, jejichž vládce Burebista zaútočil na bójskou oblast. Asi 
před r. 50 (podle nejnovějších výsledků rumunské a madarské vědy) po
bójská vojska a zplenil Panonii, která se pak nazývala bójskou pouští. 
Valná část Bójů opustila toto území, muži, starci i děti, podle řeckých 
seznamů nalezených v táboře Helvetiů prý v počtu asi 32 000. Zamířili do 
Norika, kde marně obléhali Noreiu, pak se připojili k Helvetiům v dnešním
Švýcarsku. Chtěli s nimi postupovat dále do Galie, Caesar však Helvetie 
přinutil, aby zůstali ve své zemi, a Bójům, známým obzvláštní statečn
vykázal sídla v území Ha

dlili jako zemědělci. 
Dácká říše, která byla příčinou pádu bójského panství v Panonii, se 

dlouho neudržela. Burebista zemřel již r. 44 a jeho říše byla rozdělen

 
Pro celý keltský svět na evropském kontinentě byl důležitým mezníkem 

ve vývoji vpád Kimbrů. Před sklonkem 2. století postupovali tito Germáni
ze severního Jutska k jihu, aby si nalezli nová sídla. Jejich nápor odrazili 
před r. 113 Bójové, snad kdesi západně nebo jihozápadně od Čech. Pro
Kimbrů se potom stočil ke Skordiskům na Dunaji a odtud na západ k 
Tauriskům, kde r. 113 porazili Římany u Noreie. Náporem Kimbrů byli 
také Helvetiové vytlačeni ze svých dřívějších sídel mezi Rýnem a Dunaje
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tu, 
 

át 

azil r. 102 

řeni 
nedaleko Milána u Vercell vojskem Mariovým a Katulovým. 

 
GALIE V DOBĚ LATÉNSKÉ A V DOBĚ CAESAROVĚ 

do dnešních Švýcar. Kimbrové se spojili ještě s Teutony, snad keltským 
kmenem z území jižně od Mohanu, a stali se metlou nejen keltskému svě
ale i Římanům. Keltské území mělo na sklonku 2. století svá opevněná
střediska, oppida, a patrně v této době hrozícího nebezpečí byla jejich 
budování věnována zvýšená péče. R. 109 př. Kr. vítězí Kimbrové v území 
Sekvanů a postupují ve spojení s jinými kmeny až do Aquitánie. Dvakr
byly poraženy římské armády, r. 107 a 105 př. Kr., a Itálie měla velké 
obavy před přímým vpádem do země. Konečně je v Provenci por
římský vojevůdce Marius u Aquae Sextiae a Kimbrové, kteří se 
průsmykem Brennerským dostali až do Pádské nížiny, byli pot

 
Nejpodrobnější zprávy o Galech v dnešní Francii a v Galii zaalpské 

zachoval nám G. Julius Caesar ve svých Zápiscích o válce galské, kterou 
vedl v letech 58-51 před Kr. Celou Galii rozděluje na 3 velké oblasti, z 
nichž jednu obývali Galové, druhou Aquitáni a třetí Belgové. Je to ovšem 
situace v posledním století před změnou letopočtu. Původně keltská sídla 
nezabírala celou dnešní Francii, teprve postupně se šířila z bývalého 
mohylového území dále na západ a jihozápad. V pozdějších dobách známe 
v Galii mnoho větších i menších kmenů a u některých také jejich střediska, 
vět

traně 

enují 

sère, 

důležitých 
 

jih

šinou charakteru oppid. 
Na západ od Helvetiů (sídlili v dnešním Švýcarsku) byli na druhé s

jurského pohoří Sekvani (Franche-Comté), ještě zá-padněji Lingoni a 
zvláště Haeduové (mezi řekou Saónou a Loirou), na jejichž území bylo na 
hoře Beuvray známé oppidum Bibracte. Jejich sousedy na západě v poříčí 
Loiry byli Biturigové (oppidum Avaricum) a v téže oblasti se také jm
Bójové. V Auvergni a při řece Allier sídlili Arverni, početný kmen s 
velkými zbrojními silami, který po jistou dobu měl vedoucí postavení; na 
jejich území ležela Gergovia, známá z bojů za Caesara r. 52. Při řece I
od dnešního Lyonu (Lugdunum) až k jezeru Ženevskému bylo území 
Allobrogů, rovněž kdysi proslulých vojenskými sbory. Z jiných 
kmenů je třeba jmenovat na severu ještě Senony v poříčí Seiny

ovýchodně od dnešní Paříže. Při Mosele seděli Treverové. 
Aquitánie na počátku římské správy byla již jen menší provincií, od 

Pyrenejí až k pahorkům v povodí Garonny. Sídlilo tam několik kmenů, 
vesměs menších; ačkoliv byl aquitánský lid proniknut keltskými prvky,  
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Obrázek 21. Velitelské mečíky a meče předních osobností z mladé doby 

halštatské a z doby laténské: 1 Hundersingen, Württemberg 
(mladohalštatská dýka, H D, asi 1/7). - 2 Hallstatt, Horní Rakousy. Meč s 

pochvou zdobenou figurálními motivy (d. 81 cm). Muzeum Oxford. - 
Antropoidní a pseudoantropoidní keltské mečíky: 3 Křenovice na Moravě 

(z keltského hrobu). - 4 Mainz-Kastell, Německo (zlatem a stříbrem 
zdobený mečík, d. 45 cm). - 5 Řeka Witham, Lincolnshire, Anglie (d. 45 
cm). - 6 Dinnyés Puszta, Maďarsko (bronzová rukojeť antropomorfního 
meče). - 7 Meč s medailonkovým (prolamovaným) nákončím z Vert-la-

Gravelle (Marne) ve Francii. - 8 Jenišův Újezd u Bíliny v Čechách. 
Vytepávaná bronzová pochva s přiléhajícím srdcovitým nákončím 

z keltského hrobu (asi 1/6). 
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odlišoval se od vlastních Galů a blížil se více Iberům, obyvatelům dnešního 
Španělska. 

Belgové sídlili v území na sever od Seiny, jižně a západně od Arden. 
Byli prý nejpodobnější Germánům. Původně sídlili ještě severněji, ale pod 
tlakem Germánů posouvali svá sídla k jihu a místy pronikli hluboko do 
dnešní Francie. Žili prostším způsobem, a proto si zachovali odvahu a 
statečnost. Neměli tolik měst a pevností jako ostatní Galové, často jen 
porosty a močály považovali za vhodnou ochranu. Asi z 15 kmenů, které se 
na jejich území uvádějí, je třeba jmenovat především Bellovaky v kraji 
severně od dnešní Paříže. Za nimi dále k severu byla sídla Ambiánů a 
Atrebatů; v jejich sousedství seděli Nerviové a dále při řece Maas Eburoni. 
O Menapech při pobřeží Caesar uvádí, že s ním nikdy nevyjednávali. Část 
Belgů přešla později na britské ostrovy. 

 
S i t u a c e  v  j i ž n í  F r a n c i i .   
Oblast jihofrancouzská při ústí řeky Rhône měla ovšem zcela jiné 

osudy. Od doby svého založení kolem r. 600 zaujala tam důležité postavení 
Massilie, v prostředí olivovníků a vinné révy, avšak bez obilí, které musela 
dovážet. Jako obchodní středisko byla dlouho prostředníkem mezi řeckým 
světem a svým zázemím. Později zakládala na pobřeží své kolonie, tak na 
východě Nicaeu (Nice), na západě již na španělském pobřeží při Pyrenejích 
Emporion a Rhode. Zázemí Massilie bylo dlouho odděleno od keltského 
světa ligurskou závorou. Keltové tam pronikli až později, avšak ve 3. století 
jsou tam jíž usazeni. Zastihl je r. 218 kartaginský vojevůdce Hannibal, když 
z Hispánie táhl přes Alpy do Itálie a Galové mu tehdy pomohli vyrovnat 
ztráty, které utrpěl při svízelném přechodu Alp. Řím měl na 
jihofrancouzském pobřeží zvláštní zájem a Massilie s ním udržovala stálý 
styk. Tehdy se římská moc po punských válkách zbavila soupeřství Kartága 
v severní Africe, ovládla západní Středomoří a pronikla také hluboko do 
dnešního Španělska, kde zničila r. 133 keltiberské středisko Numancii. Tím 
se ovšem stahoval římský kruh také kolem jihofrancouzského pobřeží, na 
němž Římané hledali svá další odbytiště. Když r. 154 a pak r. 124 napadli 
Salyové (Salluvii) Massilii, vtrhla římská vojska do země a po porážce 
útočníků si podrobila také sousední kmeny. Severně od Massilie 
vybudovali Římané pevnost Aquae Sextiae a vodní kanál, který dovoloval 
římským lodím přístup hluboko do pevniny. R. 118 byla postavena druhá 
pevnost, Narbo, a Římané v době, kdy ještě vlastní Galie byla svobodná, 
založili tu první mimoitalskou provincii, Galii Narbonskou (Gallia 
Narbonensis, Braccata, dnešní Provence), jako východisko pozdějšího 
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hospodářského a kulturního tlaku na Galy. Od té doby se Galie začala plnit 
římskými ziskuchtivými obchodníky, stoupal dovoz italského zboží, a 
zvláště dovoz vína. Leckterý pozdější správce Galie měl potíže, že se 
obohacoval vysokými cly, která uvaloval na dovezená vína. 

Za této situace zůstala Massilie poslední výspou dosud ne-podrobenou 
Římanům. R. 49 byla konečně Římany obležena a dobyta. Za římské 
správy převzala úlohu školského a kulturního střediska intelektuálů, neboť 
sem posílali vynikající Římané své syny na řecká studia. 

 
C a e s a r  v  G a l i i .   
V posledním století vypukly ve střední a severní Galii politické krize. 

Stará království se vyžívala a vytvářela se nová seskupení, stejně u Arvernů 
jako u Sekvanů nebo Haeduů. Této situace dovedl znamenitě využít římský 
vojevůdce G. Julius Caesar. Těžil z přátelství některých galských kmenů a 
v dobyvatelské válce, trvající 8 let (58-51), nejen podrobil Helvetie, ale 
zatlačil také Germány vedené Ariovistem za Rýn, dvakrát pronikl až do 
Británie a potlačil veliké lidové povstání galských kmenů v čele s 
Vercingetorigem. Po Caesarově vítězství u Avarika a pokusu o obléhání 
Gergovie v zemi Arvernů se sice Vercingetorix prohlásil na sněmu Galů v 
Bibracte (na vrchu Beuvray) za nejvyššího vůdce, avšak u Alesie, severně 
od Bibracte, skončil Caesarův boj vítězstvím. Galie zaalpská byla 
ovládnuta, a tím se úplně otevřela romanizaci. Již na sklonku letopočtu je 
za vlády Augustovy důsledně prováděna pacifikace celého galského území, 
je rozděleno na 4 provincie (Narbonensis, Aquitania, Lugdunensis a 
Belgica) a římský vliv sílí ve všech směrech: ve způsobu života, v 
hospodářském životě, v umění i v mincovnictví. Stará oppida jsou 
opouštěna, zakládají se nová města a organizují se podle vzoru římských 
měst. Galie byla brzy plná římských obchodníků a občanů, šířila se znalost 
latiny a římský vliv pronikal přes Galii dále k severu. 

Ještě v době Caesarově existuje od Francie až na Slovensko široký pás s 
pozdně keltskou civilizací, reprezentovanou nejlépe opevněnými oppidy. Je 
však již vystaven dvojímu tlaku, na severu Germánů, kteří jako kdysi 
Galové zaměřují své výpady proti kvetoucím střediskům, tentokrát 
keltským, na jihu rodící se římské impérium se snaží co nejdříve 
proniknout až k Dunaji. V Galii postupovala romanizace velmi rychle a pro 
mnohá ostatní střediska keltské moci bylo účelnější opřít se spíše o 
civilizovanější jih než o drsnější germánský sever. Tak se v druhé polovině 
posledního století objevili římští obchodníci a římské zboží na některých 
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keltských oppidech severně od Alp, také v Čechách na Hradišti u Stradonic 
nedaleko Berouna. 

 
HISTORIČTÍ KELTOVÉ NA BRITSKÝCH OSTROVECH 

 
Osídlení ostrovů britským lidem se často klade do sklonku 4. století a za 

východisko se uvádí francouzská Bretagne. V jižní Anglii se pak jmenuje 
řada kmenů, Dumnoni v cínových oblastech v Cornwallu, Dobuni na horní 
Temži, Ordovikové ve Walesu a jiné skupiny Britů ve Skotsku i Irsku. 
Středověké irské prameny mluví především o stěhování Dumnonů, jejichž 
postup se měl dít na účet tamního goidelského obyvatelstva. Asi v polovině 
3. století došlo k novému přílivu Keltů z Francie, někde od oblasti řeky 
Seiny, který směřoval hlavně na východní anglické pobřeží. Teprve od této 
doby se v Británii výrazně projevuje laténská kultura ve vlastním slova 
smyslu a začíná samostatný vývoj britského laténského umění. Starší 
období keltského osídlení britských ostrovů v době předlaténské 
identifikujeme zatím velmi obtížně. 

V posledním století došlo ještě k přílivu belgických kmenů do Anglie. 
Kantiové (Cantii) se usadili jihovýchodně od dnešního Londýna v Kentu, 
Katuvelauni severozápadně od nich, v území dnešní Cambridge a 
Bedfordshire. Kolem r. 50 přišli ještě Atrebati a Durobrigové (z obavy před 
římským panstvím) a vylodili se na ostrově Wight a na jihoanglickém 
pobřeží Dorsetu a Hampshire. 



IV. Keltské jazyky a nejstarší literární 
památky 

 
GAELSKÁ-GOIDELSKÁ A GALSKÁ NÁŘEČÍ 

 
Jazykově lze Kelty rozlišit na dvě hlavní větve, na Qu-Kelty a P-Kelty. 

Prvou skupinu tvoří gaelská nářečí (Irové a Skotové), u nichž se 
indoevropské kw změnila na qu (k, c): označují se také jako goidelské 
jazyky, starobylejší, a předpokládá se, že jimi mluvili i ti Keltové, kteří 
záhy pronikli na poloostrov Iberský  

Druhou větev tvoří galská nářečí, k nimž kromě pevninských dialektů 
dodnes patří jazyk obyvatel Walesu a Bretaně. Tato druhá skupina změnila 
kw v p (P-Keltové), takže např. goidelské equos (kůň) odpovídá 
bretaňskému epos. Všechny uvedené jazyky mají určité shody ve slovní 
zásobě a v jednotlivostech skloňování a časování: původně to byly dialekty 
vzájemně si více nebo méně příbuzné. 

 
 

 
Obrázek 22Značky na čepelích keltských mečů ze Švýcarska: 1 Port, 

značka s řeckým jménem výrobce Korisios. - 2 Basadingen (Kt. Thurgau), 
značka s kančím motivem. - 3 Mandách (Kt. Aargau), hrob bojovníka. 
Dvojitá značka se stylizovanou lidskou maskou, položenou na straně, a 

kance se štětinatým hřbetem. -4 Briitissellen (Kt. Zurich). Dvojitá značka 
kance, v níž je uvnitř naznačena druhá kančí figura a tři koule. Kresba: 

Zemské muzeum Bern (R. Wyss). 
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-           - 70

Názvy Gael, Gaelie jsou poangličtělé tvary názvu, jímž se dlouho 
jmenoval ve vlastním nářečí irský lid. Název Goidel se patrně objevil až na 
sklonku 7. století a vznikl asi ze slova Gwyddel, waleského označení 
irštiny. Jméno Gwynedd se objevuje v severním Walesu a pochází od 
jména irských osadníků, kteří ve vlastní zemi byli před křesťanskou misií 
známí jako Féni. 

Galštinou nazýváme soubor keltských dialektů, kterými se mluvilo v 
Galii, v části Británie a ve středoevropských oblastech za doby keltské 
expanze. Ani v Galii v širším pojetí nebylo naprosté jednoty. Caesar uvádí, 
že se Galie dělila na tři části, z nichž jednu obývali Belgové, druhou 
Aquitánci a třetí Galové, a že všechny tyto tři skupiny kmenů se mezi 
sebou lišily mluvou i mravy. 

Určité vrstvy v prostředí těchto galsky mluvících kmenů, zvláště 
nejvyšší vrstvy kněžské a také obchodní, nepochybně znaly řečtinu aspoň 
částečně, neboť číselné údaje na tabulkách nalezených v táboře Helvetiů v 
době Caesarově (o počtu Bójů a jiných keltských kmenů) byly napsány 
řeckým písmem. Také čepel laténského meče z Port ve Švýcarsku má 
vyražený nápis Korisios v řeckém písmu. Kněžská vrstva druidů, velmi 
důležitý činitel v galském prostředí, nepřála písemným záznamům a žádné 
písemné památky po ní nezbyly. Vedle řecké abecedy pronikala do 
keltského prostředí znalost etruské abecedy. V posledním století se ve 
vlastní Galii, v menší míře také v některých keltských doménách 
středoevropských, šířila znalost latiny. Po Caesarově vítězství v Galii latina 
rychle zakotvila ve vyšších vrstvách, prostý lid mluvil však ještě dlouho 
galsky, zvláště na venkově. Také ve střední Evropě se udržely zbytky 
keltského lidu i za změněné situace a jsou doloženy např. v Panonii 
psanými prameny a epigrafickými památkami. V postupující romanizaci 
dnešní Francie a části Švýcar však galská nářečí jako celek vymřela a v 
románských jazycích se udržely jen jejich jednotlivé prvky. 

 
DNEŠNÍ ZNALOSTI GALSKÉHO JAZYKA VÝKLAD 

MÍSTNÍCH JMEN 
 
Souvislé písemnictví v galských dialektech se tedy nezachovalo. Dnešní 

znalosti galského jazyka jsou založeny asi na 60 nápisech ze 4.-1. století, 
provedených řeckým, etruským a latinským písmem. Tyto nápisy obsahují 
hlavně některá osobní a místní jména. K nim je třeba připočíst i určitá slova 
v dílech řeckých a latinských autorů, převzatá z keltského prostředí, dále 
některé nápisy na keltských mincích nebo i galská jména z náhrobních 
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památníků a nápisů z doby již římské jak v Panonii, tak na západě ve 
francouzsko-porýnské oblasti; tam byly jmény galských výrobců 
opatřovány také kovové nebo i hliněné výrobky. 

Výklad osobních a zvláště místních jmen je velmi obtížný, a ani v 
odborných kruzích nebývá jednotný. Není také vždy jisto, zda některá 
místní jména, která se zachovala až do dnešních dob a byla původně 
považována za keltská, nejsou ještě staršího, předkeltského původu. 

Ani v celé Francii není přemíra místních jmen keltského původu. 
Nejvíce se hromadí v území mezi Rýnem a Dunajem a v jeho sousedství, 
což je v plném souladu s výsledky archeologického bádání. Za keltské se 
tam považují i názvy některých řek, Rýna, Dunaje a některých jeho 
poboček, Neckaru, Mohanu i Ruhr-Raura: proto se také soudí, že 
Raurikové, které Caesar jmenuje v basilejské oblasti, pocházejí až z Porúří. 

Pokud jde o starší doby, považují se za velmi starobylá jména ukončená 
na -briga. Znamenají opevněné místo a podle H. Rixe pocházejí z doby, 
kdy Keltové v Galii ještě nedospěli k západnímu atlantskému pobřeží, ale 
kdy pronikali již do Španělska. Později se prý šířila jména na -dunum, -
dunon podobného významu, a to v době historické keltské expanze asi ve 4. 
a 3. století. V téže době se ujaly pro otevřená sídliště názvy na -mágus 
(magos). Jako příklady uvedených jmen lze jmenovat v Porýní názvy 
Boudobriga (Boppard) nebo Tarodunum (Zarten). Ovšem kartografická 
znázornění výskytu těchto jmen nemluví vždy tak jasně. Jména na -briga, 
pokud vezmeme v úvahu jen ta, která jsou doložena již ve starověku (a 
nikoliv až ve středověku), jsou nejvíce rozšířena v severozápadní části 
poloostrova Iberského a celkem jen sporadicky vystupují v severovýchodní 
Francii a v Porýní. Naproti tomu názvy na -dunum se vyskytují ve značné 
části Francie (kromě Aquitánie), jsou i v Porýní a místy také v horním 
Podunají (na východ jich celkem ubývá) a v Británii a jen sporadicky na 
Iberském poloostrově. V tomto smyslu je třeba také posuzovat domněnky 
Bosch-Gimperovy, který použil jmen na -dunum k podpoře své keltské 
teorie, která spojuje katalánská popelnicová pole s Kelty. 

Zcela jiná situace vznikla na britských ostrovech, a zvláště v Irsku. 
Římská okupace v Británii zasáhla jen část území a přišla zhruba o sto let 
později než v Galii. Samotné Irsko nebylo nikdy Římem podrobeno, a tak 
starý keltský jazyk, předchůdce moderní gaelštiny, se tam nerušené 
udržoval a později vznikla i samostatná literatura. V době římské byla to 
hlavně lidová tradice, která uchovávala obraz minulých dob a později byla 
také zaznamenána písemně. Tuto tradici dobře znali mniši irských klášterů 
a postupem doby ji zaznamenávali v domácí nářeční literatuře, která je tak 
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nejstarší v „barbarské" části Evropy a ohlašuje se hned po literatuře řecké a 
římské. 

 
NEJSTARŠÍ PAMÁTKY IRSKÉHO PÍSEMNICTVÍ 

 
Za nejstarší svědectví irštiny jsou považovány nápisy provedené 

písmem Ogam (Ogamín) z 5.-6. století. Jejich abeceda je složena z bodů a 
čárek (rýžek) a předpokládá aspoň částečnou znalost latiny. Užívala se 
hlavně v nápisech na náhrobních kamenech a podobných památkách (asi 
jako v severní Evropě runové písmo), nejvíce v jižním Irsku a na 
protilehlém anglickém pobřeží. 

V 5. a v 6. století se už v Irsku rozšířilo křesťanství a irské kláštery v 
některých směrech převzaly také úkoly starých druidských „škol". Mniši, 
dobře znalí starých zvyklostí, uchovávali staré tradice pro budoucnost. 
Nejstarší zachované příklady ir štiny jsou v církevních knihách 8. a 9. 
století, v nichž latinský text je doprovázen vysvětlivkami (glosami) v 
domácím jazyku tehdejších mnichů. Poněvadž tyto církevní knihy jsou 
dobře datovatelné, stávají se důležitým chronologickým kritériem při 
posuzování rukopisů pozdějších, dokonce až z 15.-16. století. 

Z těchto pozdějších dob jsou zachovány epické básně a heroizovaná 
mytologie, obsahově někdy hodně fantastická, takže jen s obtížemi lze 
rozlišit, co je skutečnost a co neskutečný svět; idea smrti a svět mrtvých je 
často v pozadí celého líčení. Dotkneme se těchto památek ještě v dalším 
líčení a v závěrečné kapitole. Poněvadž nám však aspoň do jisté míry 
umožňují pochopit podstatu keltské společnosti v nejstarších dobách, 
uvádíme již zde aspoň to nejnutnější. 

Hlavní památky irského písemnictví lze rozdělit na tři cykly. Prvý z 
nich, kniha invazí (Lebhar na Gabala), je často pokládán za scholastickou 
kompilaci z doby mezi 8.-11. stoletím. Mluví o přistěhovaleckých vlnách, z 
nichž pátou měli tvořit Goidelové; přinutili prý přemoženého nepřítele, aby 
hledal ochranu ve velkých megalitických stavbách (z rozhraní pozdní doby 
kamenné a doby bronzové). Někteří badatelé ovšem pokládají celé dílo za 
genealogickou fikci, která se snaží vysvětlit původ všech svobodných Irů. 
Druhý cyklus líčí střídavé výsledky bojů Ulsteru proti Irsku, třetí Finnovy 
osudy a jeho syna Ossiana a podává některé náznaky kultů a staré 
společenské struktury. 

Do okruhu gaelské literatury patří také vyprávění o Artušovi, keltském 
králi v Británii, který se se svou družinou bránil proti pronikání 
germánských Anglů a Sasů. K tomu všemu se připojují dějiny různých 
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malých království. Století míjela, dvorský verš a skladby venkovských 
básníků oživovaly staré tradice, přistupovaly však i nové vlivy a pomalu se 
měnila také struktura společnosti. V pozdním rouchu lze tedy jen velmi 
nesnadně poznat původní historické jádro. Keltsky mluvící lid byl však 
oporou přežívání jazyka, mravů a zvyklostí a zachoval nám mnoho 
starobylých prvků do pozdějších dob. 
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V. Keltská společnost a její struktura 
 

VZHLED A POVAHA KELTŮ 
 
Někteří starověcí spisovatelé popisují Kelty jako velké lidi s modrýma 

očima, světlými (plavými) vlasy a jemnou pletí. Vše to neplatí tak obecně. 
Pohřby keltských bojovníků, tedy příslušníků vrstvy společensky 
rozhodující, dosvědčují i na našem území, že ve výšce mužů byly značné 
rozdíly. Tak na keltském pohřebišti v Brně-Maloměřicích jsou pohřbeni 
ozbrojení muži poměrně malí (výška těla kolem 150 cm) vedle dalších 
střední postavy nebo i vysokých (v hrobě č. 42 ležel muž asi 195 cm 
vysoký). Totéž potvrzují slovenská pohřebiště. V Horním Jatově-Trnovci 
nad Váhem jsou ženské i mužské pohřby o průměrné výšce těla 150-160 
cm zcela běžné, výška kolem 180 cm vzácnější, na pohřebišti v Dvorech 
nad Žitavou je častá výška pohřbených od 160-170 cm. 

Také antropologicky nelze mluvit o vyhraněné rase. Pokud již byla 
provedena některá antropologická měření, např. na švýcarských 
pohřebištích, ukazují na střídání dlouholebých i krátkolebých typů. Starší i 
nové rozbory kosterného materiálu v Československu i v jiných 
středoevropských oblastech potvrzují, že po plemenné stránce se objevují 
různé složky (heterogenita keltské populace). Jen v Čechách, jak se zatím 
zdá, je dlouholebost (dolichokranie) častější, čímž by se středočeští Keltové 
poněkud odlišovali od moravských a rakouských, u nichž se častěji 
objevuje krátkolebost (brachykranie). Je důležité, že dolichokranní složku, 
zjištěnou v Čechách, nalézáme také na některých poměrně mladých 
slovenských pohřebištích, zvláště v Horním Jatově-Trnovci nebo i na obou 
pohřebištích v Hurbanově. Podkladů pro konečné závěry je však dosud 
málo, takže tyto výsledky je třeba považovat jen za předběžné. 

Celkem nebyl velký rozdíl mezi vzhledem Keltů a Germánů. 
Zdůrazňuje to Strabon ve své Geografii, psané za Augusta a Tiberia, který 
Germánům připisuje jen větší postavu a divočejší povahu. Podle vzhledu 
bylo někdy velmi obtížné rozlišit Kelta od Germána. Když císař Kaligula 
potřeboval při triumfu r. 37 statisty, kteří by představovali zajaté Germány, 
obstaral si Kelty z Galie. 

Také plavost vlasů nelze pokládat za obecný znak, neboť z různých 
zmínek víme, že si Keltové často upravovali barvu vlasů umělými 
prostředky, různými roztoky, mýdly a barvami. Také se líčili a v Římě 



básník Propertius trpce vyčítal své milé, že se líčí jako Keltové a že si barví 
vlasy. I muži si natírali vlasy nějakým vápnitým roztokem, aby udrželi 
jejich úpravu; pak je sčesávali dozadu, takže se vzhledem podobali 
satyrům. Proto také nalézáme ve starověku zmínky o dlouhých 
nepoddajných vlasech Keltů. Podle Diodóra se někteří muži holili, jiní byli 
zarostlí vousem. Vznešenější muži si holili tváře, ale knír si nechávali 
narůst dlouhý, takže jim zakrýval ústa. 

Povaha Keltů. Ve starověku byli Keltové obecně charakterizováni jako 
lid bojovný, odvážný a rychlý, někdy však až dětinsky naivní. Byli prý 
posedlí válkou (Strabon), milovali boj a dobrodružství, stejně však zábavu 
a hodování. Jejich výmluvnost často hraničila s povídavostí. Zastavovali 
pocestné a kupce a vyzvídali vše o těch krajích, odkud oni přišli. Získané 
zprávy často zvětšovali. Velmi silně byla u nich vyvinuta obrazotvornost a 
podle starověkých zpráv také lpění na náboženské tradici. Podle Caesara to 
byl lid vrtkavý, stále toužící po novotách, avšak velmi způsobilý napodobit 
vše, co viděl a čemu se kde mohl přiučit. Archeologické nálezy dosvědčují, 
že Keltové dovedli nejen napodobit cizí vzory, ale že svou tvůrčí 
schopností je také přetvářeli a dávali jim svou náplň. Potrpěli si ovšem na 
slávu a lesk. 

 

 
Obrázek 23 Kobylnice na Moravě. Žárový hrob č. IX (keltský bojovník 

se železným vybíjeným opaskem) z rozhraní 2. a posledního století (4 = 16 
cm, 9 = 12 cm, 10 = 56 cm). 
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KELTSKÝ ODĚV 
 
Podle Diodóra si keltský lid liboval v oděvu pestrých barev, v látkách s 

proužkem i s kostkou. Již v době halštatské byly vlněné látky vysoké 
kvality a měly pestré vzory. V laténské době si ženy rády zdobily oděv 
květinami a přední ženy jej prošívaly také zlatem, jako ve starých dobách. 
Před římskou okupací byly prý častou ozdobou oděvů i plášťů třásně. 

Oděv se skládal z barevného chitonu, jakési haleny a kalhot. Přes tento 
oděv se podle potřeby nosil plášť, v zimě vlněný, v létě ze slabší hladké 
látky. Kalhoty jsou novinkou v evropském prostředí. Byly dosud známy jen 
na východě, např. v Persii nebo u Skythů, v Římě však nikoliv. Písemné 
prameny nošení kalhot (braccae) v keltském světě potvrzují, není však 
jasno, zda se tento zvyk rozšířil u všech nebo jen u některých kmenů. 
Insubrové a Bójové v Itálii nosili takové kalhoty a světlé pláště. Gaesatové, 
přivedení ze Záalpí na pomoc, bojovali podle sta rého zvyku nazí v prvých 
řadách. V době Caesarově nosili Galové širší a delší kalhoty až po kolena; 
germánské byly přiléhavější. 

Oděv z látky spínali Keltové na ramenou sponami, bojovníci nejčastěji 
železnými, ženy předních vrstev bronzovými, někdy i stříbrnými a často 
velmi umělecky provedenými, vykládanými korálem a zdobenými 
emailem. Některé ženské pohřby mají nápadné množství spon na ramenou i 
prsou. Ženský pohřeb č. 184 na pohřebišti v Münsingenu ve Švýcarsku měl 
16 spon, asi 201etá žena v Dietikonu u Curychu 14 spon, v jiném případě 
bylo dokonce napočítáno 21 spon. Také v Jenišově Újezdě u Bíliny v 
Čechách měla žena v hrobě 6 bronzových a 4 železné spony. Takové 
bohaté pohřby žen ukazují nejlépe jejich zálibu ve šperku: ženy nosily 
zlaté, stříbrné i bronzové prsteny, nákrčníky a náhrdelníky, náramky a 
nánožníky, sapropelitové kruhy a skleněné náramky, nádherné opaskové 
řetězy a jiné ozdoby, které poznáme ještě později. V mužských hrobech 
bývá šperk vzácnější, velká pozornost je však věnována výzbroji. 

V pasu byl keltský oděv stažen opaskem. Ve starých dobách byly 
opasky a pasy pozdně halštatské a časně laténské bohatě zdobeny zlatými 
nebo bronzovými našívanými ozdobami a plíšky. Prostý lid měl 
jednoduchý opasek z látky nebo kůže. Ve 3. století, kdy se mění celková 
situace Keltů a dochází k hospodářskospolečenskému přerodu společnosti, 
stal se opasek důležitou součástí oděvu muže-bojovníka i ženy ze 
svobodných vrstev. Mužské a ženské opasky se od té doby značně odlišují. 
Ženy z nejvyšších vrstev nosí nádherné bronzové opaskové řetězy, skvělé 
výrobky slévačských a emailérských dílen: jsou sestaveny z litých  
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Obrázek 24. Vývoj spony v době laténské. Spona jako módní prvek je 
citlivým dobovým ukazatelem, a proto lze často podle jejího tvaru datovat 

ostatní archeologické nálezy. 
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destičkovitých článků, spojovaných kroužků (obr. 27) a lesk zlatého bronzu 
je ještě zvýšen četnými vložkami rudého emailu. Běžnější varianty 
opaskových řetězů z tyčinkových článků bývají rovněž zdobeny emailem, 
červeným nebo bílým, stejně jako opasky z dvojitých řetízků, spojovaných 
kroužky. K mladým tvarům, které nalézáme na pohřebištích i v oppidech, 
patří řetězy z osmičkovitých článků. Po sepnutí opaskových řetězů 
vytvářela koncová část závěs splývající dolů, opatřený ještě zvláštními 
závěsky na řetězích (obr. 28). Záponkové háčky a spojky bývají velmi 
umělecky propracovány. 

Mužské opasky sloužily zároveň k zavěšení pochvy s mečem. Byly buď 
kožené, nebo z bronzových osmičkovitých článků a obvykle měly dva díly. 
Z rozhraní 2. a posledního století pocházejí železné opaskové řetězy z 
plochých splétaných článků na líci hustě vybíjených v drobné důlky 
(horizont vybíjených „pancéřových" opasků, rozšířený takřka po celém 
keltském světě, obr. 23). 

Keltská obuv byla dobře známa až v Římě, ať již to byly malé dřevěné 
sandály, obuv plátěná s podešví nebo kožená. 

 

 
Obrázek 25. Laténské umění: 1 Waldalgesheim, Německo – 2 

Schwarzenbach, Německo, maskovitý motiv. - 3 Pfalzfeld (Kr. St. Goar). - 
4 Holzgerlingen (Odenwald), rekonstrukce hlavy s dvojitým obličejem 

(pískovcová sloupovitá figura, viz též obr. 44). 



TORQUES A JEHO SPOLEČENSKO-NÁBOŽENSKÝ 
VÝZNAM V KELTSKÉ SPOLEČNOSTI 

 
Zvláštní místo mezi šperky a ozdobami měl nákrčník, jehož starověké 

jméno tore, torques znamenalo vlastně nákrčník spletený z několika 
pramenů. Takto provedených nákrčníků se zachovalo málo. Častější jsou 
tvary vyrobené z plné nebo duté tyčinky s konci více méně pečetítkovitě 
rozšířenými. Torques se objevuje již po polovině 5. století. Myšlenka není 
keltská, neboť na východě, např. v Persii, nalézáme skvělé exempláře jako 
předlohy. V době vývoje časného stylu laténského umění na konci 5. a ve 
4. století vyráběly keltské dílny takové nákrčníky ze zlata, jako předměty 
vysoké umělecké hodnoty; zvláště oba konce těchto nákrčníků jsou bohatě 
zdobeny, většinou plasticky, rostlinnými a maskovitými motivy. Tyto 
skvostné torquesy jsou rozptýleny po celém světě všude tam, kam pronikly 
ozbrojené keltské tlupy: jsou ve Francii, v Porýní, v Itálii, Alpách, 
Bulharsku i v Čechách (Oploty, obr. 14) a na Slovensku (Myjava, 
Hrkovce). Nosily je vedoucí osobnosti a byly odznakem jejich 
společenského postavení a moci. 

Později byly vyráběny také bronzové nákrčníky, avšak jednodušší s 
pečetítkovými nebo kulovitými konci (tab. XXVIII). Ani tyto se neobjevují 
tak často, abychom mohli mluvit o lidovém šperku; zdá se, že také měly 
svůj společenský význam, neboť často jsou v hrobech bojovníků i v 
hrobech bohatých žen. 

 

 
 

Obrázek 26. Stupava na Slovensku. Bronzová ozdoba opasku s 
maskovitou reliéfní výzdobou. 
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Asi ve 2. století se situace pomalu změnila. V době vrcholu keltské moci 

se torques objevuje na mincích v silně schematizované podobě, avšak v 
hrobové výbavě se ztrácí. Je však v pokladech mincí, a to i v zlomcích, jako 
surovina pro ražbu mincí. Torques, původně zlatý, přestal být výrazem 
společenského významu jedinců v denním životě a vstoupil do světa 
nábožensko-mytologických představ, v němž se úzce spojil s představou 
bohů a héroů. Tato změna nastala nejpozději v 2. století, neboť se pak 
objevuje stejně na samostatných plastikách jižního světa, pokud předvádějí 
keltské bohy a hrdiny, jako na vlastních keltských výtvorech (hlava z 
Mšeckých Žehrovic v Čechách, tab. XX). Také na kultovních kotlících z 
Rynkeby nebo Gundestrupu nalezneme tyto motivy (tab. XXIV až XXV). 

 
STRAVA A HOSTINY KELTŮ 

 
Podle Poseidonia se keltská strava skládala z chleba a dostatku masa 

vařeného ve vodě nebo pečeného na řeřavém uhlí či na rožni. Muži 
odkrajovali maso od kostí malým železným nožem, který nosili v pase hned 
vedle pochvy s mečem. Předkládalo se maso hovězí a skopové, ale také 
nasolené maso vepřové a pečená nasolená ryba. Velmi oblíbené bylo maso 
vepřové, ať již pečené nebo vařené v kotli. Kančí a vepřové kosti jsou 
běžným zjevem v keltských hrobech a patrně pozůstatkem pohřební 
slavnosti a hostiny. V Irsku dokonce podle pověsti byl pro zápasníka 
náležitou porcí celý krmník. Také ryby se vařily ve slané vodě spolu s 
octem a kmínem. 

Větší společnost se při jídle sesedala do kruhu. Při jídle seděli Keltové 
na zemi nebo na prostřených kožešinách, někdy měli před sebou nízký 
stolek. Platily přitom určité zásady přednosti a pohostinnosti. Místa byla 
zaujímána podle hodnosti nebo hrdinství, nejvznešenější nebo 
nejvýznamnější seděl vždy uprostřed jako hlava. Cizinci bylo nabídnuto 
jídlo dříve, než začala řeč o obchodním jednání. Jídlo se předkládalo na 
hliněných, bronzových i dřevěných podnosech; někdy se přistavoval kotlík 
se žhavým uhlím a pánvemi s připravenými kusy masa. Při některých 
hostinách se také zápasilo. Předstíraný souboj se někdy změnil ve skutečný, 
takže docházelo ke zranění, někdy i smrtelnému. Vítěz souboje obdržel 
kýtu jako nejlepší druh masa. 

Nápojem bohatých v Galii i v sousedství bylo víno, čisté nebo někdy 
smíšené s trochou vody. Pití vína se neobyčejně rozmohlo v horní keltské 
vrstvě již v 6. století a později za válečných výprav se tento zvyk ještě 
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stupňoval. Polybios přímo vytýká keltským válečníkům nezřízenou lásku k 
pití a k obžerství. Většina vína do západní poloviny keltské oblasti 
přicházela z jihu a přivážela se v provensálských a římských amforách, jež 
se někdy také vkládaly do hrobů urozených. Avšak pití vína se rozšířilo, i 
když snad v menším měřítku, u vedoucích vrstev nejen v horním Podunají, 
ale také v našich zemích, zvláště v Čechách. Již v 5. století se dostaly až do 
Čech vinné stolní soupravy (zobákovitá konvice a mísy z Hradiště u Písku) 
a v posledním století, když v keltském světě silně stoupal vliv římský, 
nalézáme vinné amfory na oppidech, stejně např. v bavorském Manchingu 
jako v Čechách na Hradišti u Stradonic. Dlouho se dováželo řecké a 
jihofrancouzské víno přes Massilii, pak částečně také víno italské. Od 2. 
století nabývalo italské víno převahy. Vinný obchod na jihu dnešní Francie 
se plně dostal do rukou italských obchodníků. Obsazení Provence Římany 
časově souhlasí s rozvojem vinařství v jižní Itálii: Galie se pak stala jeho 
důležitým odbytištěm až do počátku 2. století našeho letopočtu. 

Prostý lid pil pivo, připravované doma z ječmene, někdy v lepší jakosti s 
přísadou chmele. Do piva byl přidáván také kmín. Jednoduché lidové pivo 
se nazývalo korma. Oleje se v keltském prostředí málo používalo, přednost 
mělo máslo, jehož byl dostatek. 

Bylo zvykem, že při pitkách a hostinách přednášeli pěvci (bardi) chválu 
na přítomné, zvláště hostitele. Zpívali za doprovodu nástroje podobného 
lyře. Zvláště králové měli své bardy, kteří oslavovali jejich hrdinské činy. 
Tradice dvorského chvalořečnění zapustila hluboké kořeny a udržela se 
potom dlouho do středověku. 

Během doby se vytvářel při oficiálních hostinách určitý ceremoniál, 
který určoval různé druhy masa pro jednotlivé účastníky. V Irsku byla králi 
předkládána noha, královně kýta, vozkovi patřila kančí hlava. Podle 
Poseidonia patřilo stehno vždy nejlepšímu muži z přítomných. Za 
válečných výprav bylo hodování součástí příznivého výsledku tažení. 
Obecně se chválí čistotnost Keltů, vytýká se jim však hltavý způsob jídla. 

 
STRUKTURA KELTSKÉ SPOLEČNOSTI 

 
Rodina a rod. Základní jednotkou keltské společnosti byla rodina a rod 

(irsky „fine"). Otec měl podle Caesara ve smyslu právního společenství 
neomezenou moc nad příslušníky rodiny, nad životem i smrtí (potestas 
vitae necisque), patrně v důsledku patriarchální autority. Jestliže smrt 
některého muže vzbuzovala podezření, byla žena vyslýchána a souzena. To 
neznamená, že by žena nepožívala úcty, zvláště ve vyšší společnosti.  



 

 
 

Obrázek 27. K oděvu keltských žen vedoucích vrstev patřily také 
bronzové řetězy, často zdobené rudým emailem (č. 5-6). Byly zvláště 

oblíbeny v 2. a na počátku posledního století př. Kr. také v našich zemích: 
1 Lednice na Moravě; 2 Nejdek na Moravě; 3-4 Kozlany na Moravě; 5 

Želeč na Moravě; 6 Stradonice u Loun v Čechách. 
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Poznali jsme již, že v mladší době halštatské žily některé ženy v 

nebývalém přepychu a náležely jim nejvyšší pocty také při pohřbu. Podle 
starověkých zpráv vyrovnala se keltská žena muži i statečností. V Irsku a v 
Galii mohl mít muž více žen, avšak irská zjištění ukazují, že jen jediná z 
nich byla hlavní. Ostatní měly podružné postavení v rozpětí od vedlejší 
manželky až takřka k otrokyni. Na konci laténské doby bylo sice 
mnohoženství ještě dovoleno, ale prakticky společnost vyžadovala 
jednoženství. Pokud byl otcovský původ dítěte jasný, neměla matka v 
tomto směru zvláštní postavení. Stopy mateřského práva lze sledovat u 
osob nemanželského zrození, které se označovaly jménem matky. Irské 
právo přímo spojovalo nemanželské děti s matkou a přiznávalo jim i 
politická práva. V pozdějších dobách přinášela manželka věno, na západě 
ve stříbře. Manželé byli společnými vlastníky tohoto jmění, po smrti 
jednoho dědil je druhý. 

Členy rodiny a rodu spojovalo vědomí společné odpovědnosti a 
povinnosti. Bylo možné vyloučit člena z některých práv a výhod, ač jinak 
nebyl zproštěn povinností. Organizace rodiny určovala rovněž způsob 
převádění pozůstalostí a dědictví. Někdy to způsobovalo vážné komplikace 
v nejvyšších vrstvách, ba přímo i v královské rodině. Neměl-li král syna, 
který by byl jeho nástupcem, byl volen nástupce ze stejné dědické linie (po 
linii jeho otce, strýce, bratrance). Také ve výchově byly určité řády a 
zvyklosti. Synové se v Galii nesměli objevovat na veřejnosti ve společnosti 
svých otců, dokud nedospěli a nemohli nésti zbraň. 

Vývoj rodové společnosti v keltském prostředí již silně pokročil a byl 
provázen četnými jevy, které vlastně vytvářely předpoklady pro vznik 
třídní společnosti; byl však přerušen pádem keltské moci. Rodová 
aristokracie svědčí sice o pokročilém stadiu rozkladu prvobytně pospolné 
společnosti, neznamená však ještě vznik tříd. Podstatné rozdíly jsou mezi 
vývojem středoevropským, galským a ostrovním. Nelze je tu rozvádět do 
podrobností a bude jim věnována zvláštní práce; odlišnost ostrovní situace 
zdůraznil již v minulém století B. Engels. 

Kmeny. Nejvyšší společenskou jednotkou byl kmen (irsky túath, v Galii 
civitas - pagus), jehož členové uznávali společné předky. Stopy rodové 
organizace i původního totemistického myšlení se dlouho udržují (zákaz 
určitých jídel, zvířecí kult, keltská záliba v symbolech aj.). 

Keltské kmeny byly velmi početné. Jména 60 galských kmenů byla 
podle Strabonova svědectví vepsána na oltáři, věnovaném Caesarovi 
Augustovi v Lugdunu (dnešní Lyon). Některé kmeny byly malé, jiné velmi 
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silné s početnými ozbrojenými silami a zápasily o prvenství (hegemonii) v 
celé Galii. Patřili k nim především Arvernové a Haeduové, z 
jihofrancouzských kmenů Salyové, patrně aspoň částečně keltského 
složení. Byli Římany poraženi r. 124, když začali nepřátelské akce proti 
Massilii. 

Za keltské expanze pronikly části jednotlivých kmenů do různých 
evropských krajů. Nelze předpokládat, že v dalším vývoji zůstala vždy 
kmenová příslušnost neporušena. Z historických zpráv je dobře známo, že 
se Keltové rádi stěhovali a že často některá složka jednoho kmene se 
oddělila a připojila ke kmeni jinému. Ostatně archeologická situace v 
Karpatské kotlině a na Moravě naznačuje, že nejpozději v 2. století 
docházelo již k užšímu soužití keltské vrstvy se starším domácím 
obyvatelstvem, z jehož kultury leccos přešlo do laténské kultury vládnoucí 
vrstvy. Některé skupiny, také ony žoldnéřské, které vstupovaly do cizích 
služeb, v novém prostředí postupně zanikaly, slučovaly se s domácím 
lidem. Nelze zapomenout, že laténská kultura v užším slova smyslu je ve 
střední Evropě kulturou jen jedné etnické složky a vládnoucí vrstvy. 

 
KRÁLOVSKÁ HODNOST A ARISTOKRACIE 

 
Jak se zdá, bylo ještě v době laténské u mnoha keltských kmenů zcela 

obvyklé zřízení královské jako starobylá instituce, jejíž počátek můžeme 
sledovat již v mladohalštatském prostředí hradních pánů. U některých 
kmenů se však již králové dostávali k moci volbou. Když král vstupoval 
slavnostně na trůn, stával se držitelem moci a všech práv; byl také zavázán 
k velkorysému pohostinství. V posledním století se ještě setkáváme s 
královskou hodností u Senonů a Nitiobrigů. Je znám také triumf Fabia 
Maxima, v němž kráčel i keltský král-zajatec. Florus vypráví, že jeho vůz 
byl vykládán stříbrem a jeho zbraně hrály barvami -patrně byly bohatě 
zdobeny zlatem, stříbrem a emailem. Proslulá byla marnotratnost krále 
Arvernů Luerna, kterého později Římané porazili a zajali. Tento král 
Arvernů prý někdy projížděl na svém voze krajem a rozhazoval lidu zlaté a 
stříbrné mince. Jednou prý dal zhotovit čtvercovou ohradu, v níž umístil 
sudy s nápoji a množství jídla a kdo chtěl, mohl si posloužit. 

Ovšem společenská diferenciace postupovala a aristokratické rodiny se 
snažily uchvátit co nejvíce veřejné moci. Hospodářské konflikty a akt 
pomsty mezi jednotlivými rodinami nebyly vzácné. Úpadek královské moci 
u jednotlivých kmenů byl podle Caesara také důsledkem vzrůstu systému 
klientství, neboť tímto způsobem nabyla aristokracie neobyčejné moci. 
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Patrně však spolupůsobil též stupňující se vliv římský, neboť kmeny, které 
od instituce králů upouštěly (Arverni, Haeduové, Helvetiové), byly v 
přímém dosahu vlivu narbonské provincie. V Aquitánii a v oblasti 
belgických kmenů si králové udrželi vládu i v pozdějších dobách. 

V době Caesarově převažovala již v Galii aristokratická vládní forma, 
která ovšem někdy způsobila nejistou situaci, boje jednotlivých stran, a 
dokonce i anarchistické poměry. Vládnoucí kruhy se snažily opřít svou moc 
o systém klientů, nikoliv zcela nepodobný feudálním zvyklostem. Osobní 
klientství plně potvrzuje u pevninských Keltů Polybios, který také popisuje 
jeho výhody pro vrchní vrstvu. Podle Strabona si Galové volili každý rok 
svého vůdce a v době války každé vojsko mělo svého vojevůdce. V 
posledním století bojovali o primát v Galii hlavně Haeduové a Sekvani, 
takže Galie se rozdělovala na dva tábory. Také Arverňané měli svého času 
značnou moc. Arverňan Celtill se zmocnil náčelnictví nad značnou částí 
Galie, byl však spoluobčany zabit, poněvadž toužil po království. Jeho syn 
Vercin-getorix organizoval r. 52 povstání proti Caesarovi, svolával své 
svěřence a z nutnosti naháněl do své branné moci také nuzáky a lidi 
ničemné; když na sebe strhl moc a připoutal k sobě Senony a jiné kmeny, 
stal se vrchním velitelem a s velitelskou krutostí postupoval proti 
provinilcům, aby udržel kázeň a poslušnost ozbrojených zástupů. 

V Irsku podle zvykového práva byla společnost rozčleněna v túath s 
králem, vznešenou vrstvou a svobodnými občany. Král byl volen z 
příbuzných svého předchůdce a nemusel to být vždy právě syn předchozího 
vládce. Královská moc zahrnovala v sobe také různé druhy veřejné 
činnosti, záležitosti války a uzavírání přátelských smluv s jinými túath. K 
svobodnému lidu patřili zemědělci a někteří řemeslníci, nesvobodnou 
vrstvu tvořili porobení otroci a smíšené rodiny. Malá království, vytvořená 
z jednotlivých túath, netvořila státy ve vlastním slova smyslu, nebyla v nich 
organizována veřejná správa. Svobodný muž měl cenu cti, závislou na jeho 
důstojenství a bohatství. Také v Irsku kromě příbuzenských pout bylo 
rozšířeno klientství. Svěřenci byli povinni svému pánu a ochránci 
ozbrojenou službou i jinými službami, za to požívali jeho ochrany a 
materiální podpory, aniž ztráceli některá svá práva a vlastnictví. Práva 
jednotlivcova existovala jen v jeho vlastním túath. 

Postavení prostého lidu nebylo příliš utěšené a někdy se podobalo téměř 
otroctví. Mnozí tonuli v dluzích a byli utiskováni mocnějšími, utlačováni 
velkými povinnostmi a dávkami. Proto se svěřovali pod ochranu 
aristokracie. Čím byl svobodný Gal bohatší a vznešenější, tím více měl 
takových svěřenců - klientů. 
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Caesar dosvědčuje, že v keltské Galii byli tři základní vrstvy: druidové, 
equites (jezdci, „rytíři", svobodná rozhodující vrstva) a lid. K tomu je třeba 
ještě připojit určitý druh klientství, jak bylo již uvedeno, které však nebylo 
zcela totožné s podobným zřízením římským. 

 
DRUIDOVÉ 

 
Původně byly kněžské sbory druidů hierarchicky učleněnou vrstvou, 

uzavřenou aristokratickou společností, která měla nejen náboženský 
význam, ale také velký politický vliv, větší než vrstva „rytířů". Byla to 
instituce celokeltská, známá na britských ostrovech i v Galii, a měla také 
patrně po určitou dobu vliv i ve střední Evropě; jen ve Španělsku a v 
severní Itálii není zatím o ní zmínky, ani archeologických náznaků. 
Caesarův názor, že tato instituce vznikla původně na britských ostrovech, je 
jen jeho domněnka. Starověké zprávy (Caesar, Plínius) připisují druidům 
velmi širokou působnost, kterou v dnešní době těžko ověřujeme. 

Jaká byla podstata jejich učení, filozofických a náboženských představ, 
víme jen částečně. Věřili v nesmrtelnost duše, smrt v jejich představách 
neznamenala konec, nýbrž jen střed dlouhého života. Pod jejich ochranou 
byly posvátné dubové háje a jejich jméno prý vzniklo od názvu dubu (řecky 
drys). Oběti (např. bílých býků) neprováděli bez ratolestí z tohoto stromu, 
neboť co na stromě roste, považovali za dar nebes, a v souvislosti s tím 
provedené úkony za pokyn bohů. Velké úctě se těšily také měsíční 
symboly. Galové totiž neměřili čas podle dní, nýbrž podle nocí a posvátné 
oběti se konaly v noci za měsíčního svitu. Kromě obětí, někdy prý i 
lidských, předpovídali budoucnost; ovlivňovali nepříznivé předpovědi a 
určovali, která doba je nejvhodnější pro důležitá jednání. Druidům byla též 
svěřena výchova aristokratické mládeže. Písma však neužívali a 
nezanechali písemných památek. 

Druidové a „vates" byli v podstatě vrstvou doplňovanou z řad rytířské 
aristokracie. Zvláštní případ druidského transu se líčí při volbě nového 
krále v Tara. Tehdy druid požil maso obětovaného býka, upadl v spánek a 
pak teprve byl schopen zjišťovat oprávněnost aktu i předpovídat věci 
budoucí (tzv. býčí sen). 

V pozdějších dobách netvořili již druidové tak uzavřenou kastu ani čistě 
náboženská společenství. Jsou známi druidové, kteří byli syny laiků. Na 
počátku římské okupace druidství ještě plně kvetlo, později nastal jeho 
úpadek. Druidové se bránili romanizaci, účastnili se různých povstání, a 
proto měla římská moc zvláštní zájem na potlačení této instituce. Nejdéle 



se tato instituce udržela v Irsku. Nástupci druidů tam byli „filed" (filid), 
zakladatelé stálých středověkých škol. 

 
 

 
 

Obrázek 28. Bronzové opaskové řetězy keltských žen:1 Manching, 
Bavorsko. Celkový pohled na zapnutý opasek: 2-3 Holiare, Slovensko. 
Emailové záponkové háčky z opaskových řetězů v ženských hrobech. 
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VI. Vojenská organizace Keltů a způsob 
jejich boje 

 
VEDOUCÍ VOJENSKÁ SLOŽKA A JEJÍ VÝZBROJ 

 
Kromě druidů byli rozhodující vrstvou v keltské společnosti ozbrojení 

svobodní „rytíři", jakási vojenská aristokracie. Keltové na západě neměli 
stálé vojsko, ozbrojené zástupy se scházely v době nebezpečí a války. Když 
hrozilo podobné nebezpečí, byl podle galského zvyku svolán branný sněm, 
na němž se sešli všichni ozbrojení muži. Takový sněm byl považován za 
počátek války; řinčením zbraní a pokřikem vyjadřoval shromážděný lid 
souhlas s přednesenými návrhy. Vojenské sbory i za války zůstaly 
rozčleněny podle kmenů. 

Odchylná situace ve střední Evropě, v území okupovaném Kelty ve 4.-1. 
století, vyžadovala, aby určité složky svobodného lidu měly stálou 
pohotovost, poněvadž v zemi žilo mnoho staršího obyvatelstva. Jasně to 
naznačují pohřby vojenské vrstvy na pohřebištích v Čechách, na Moravě i 
na Slovensku. Pohřby mužů, nejčastěji vyzbrojených mečem v pochvě a 
kopím, oštěpem, někdy i štítem, tvoří důležitou součást každého keltského 
pohřebiště, někdy až čtvrtinu všech pohřbů přesněji registrovatelných 
(Letky u Prahy, Holubice na Moravě), jindy kolem jedné pětiny nebo o 
něco méně. Celková situace ukazuje, že nejde jen o pohřební zvyk, který by 
předepisoval vybavit svobodné muže zbraněmi, nýbrž o pohřby skutečné 
vojenské vrstvy. Některé mužské pohřby jsou bez zbraní a někdy i bez 
výbavy, takže ne všichni muži byli pohřbíváni v plné zbroji. Naproti tomu 
zase pohřby se zbraněmi nesou zřejmé stopy šarvátek a válečné činnosti. 
Vyhojené jizvy na lebkách mužů byly zjištěny na keltských pohřebištích v 
Zábrdovicích u Křince, v Dolní Dobré Vodě u Hořic, v Nové Vsi u Velvar i 
jinde; v Křenovicích na Moravě měl bojovník lebku dvakrát za živa 
proraženou, v Trnovci nad Váhem měl zahojené zranění na temeni hlavy, v 
Hurbanově vyhojenou jizvu na čele. Někdy dokonce chybí pohřbeným část 
údů, v Červených Peckách u Kolína předloktí, v Brně-Maloměřicích pravá 
ruka, stejně v Hurbanově na Slovensku. Je to tedy dostatečné svědectví o 
charakteru této vojenské vrstvy. 

Společensky patří k této vrstvě bojovníků nepochybně pohřby velmi 
bohatě vybavených žen. Bývají na hřbitovech v bezprostředním sousedství 
pohřbů mužů se zbrojí, v některých případech bývá muž pohřben se ženou 
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v jednom hrobě (Velká Mana na Slovensku). Výbava těchto žen je v 
nápadném protikladu k průměrné a podprůměrné výbavě ostatních pohřbů. 
Někdy jsou tyto ženy pohřbeny v nákladně vybavené hrobní komoře, 
vyložené dřevem. Již dříve jsme uvedli několik příkladů pohřbů žen s 
velkým počtem spon; k tomu se přidružují náramky, nánožní kruhy, prsteny 
(také zlaté a stříbrné), náhrdelníky, skvostné opaskové řetězy zdobené 
emailem, sapropelitové a skleněné náramkové kruhy a obvykle také kosti 
vepře z pohřební hostiny. V dosud zjištěných souvislostech se pohybuje 
počet takto vybavených ženských pohřbů až kolem 10 % i více (Jenišův 
Újezd u Bíliny, Brno-Maloměřice, Bučovice). 

Archeologická pozorování z posledních let dovolují nám v rámci této 
středoevropské vrstvy, kterou Caesar nazývá „equites", rozlišit pohřby 
vedoucích osobností, náčelníků či vládců, a to několika způsoby. Předně 
nalézáme zvláštním způsobem upravené pohřby některých ozbrojených 
mužů a bohatých žen. V Horním Jatově-Trnovci nad Váhem leželo tělo 
staršího vyššího muže se zbrojí, zabalené ve zvířecí kůži, v prostorné 
hrobové jámě (hrob č. 362), v níž byly kosti takřka celého vepře; kolem 
hrobu byl příkop čtvercového tvaru o straně 10 m. Stejnou úpravu měl 
pohřeb bohatě vybavené ženy (hrob č. 233), rovněž se čtvercovým 
příkopem. Oba pohřby, jak se zdá z doby ještě před koncem 2. století, jsou 
poněkud izolovány od ostatních kostrových pohřbů. Podobná situace je na 
keltském pohřebišti v Holiare. Žárový pohřeb muže-bojovníka (hrob č. 29) 
a bohatě vybavené ženy (hrob č. 186), z něhož pochází také skvostný 
bronzový opaskový řetěz (obr. 28), oba asi z rozhraní 2. a posledního 
století, jsou v bezprostřední blízkosti a na rozdíl od ostatních žárových 
pohřbů jsou oba ohraničeny kruhovým příkopem o průměru 10 m. I v 
tomto případě jsou hroby poněkud izolovány od ostatních, aby se zdůraznil 
jejich význam. 

 
ODZNAKY VŮDČÍCH OSOBNOSTÍ 

 
Hlavní zbraní v době laténské byl meč, dále kopí nebo oštěp a později 

také štít. Některé druhy mečů a pochev byly výrazným symbolem moci a 
postavení a umožňují nám rovněž rozlišit ve vojenské vrstvě vedoucí muže. 
Jsou to především velitelské mečíky, zpravidla kratší, s antropomorfní nebo 
pseudo-antropomorfní rukojetí. Vyvinuly se patrně z mladohalštatských 
dýk podobného charakteru, zvláště v okruhu při severozápadní patě 
alpského pohoří, odkud vycházely vojenské tlupy na válečná tažení. 
Objevují se od sklonku 5. století a udržují se dlouho, až do počátku 
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posledního století, nejprve v prostředí ještě mohylovém, později i na 
plochých pohřebištích po celém území, kam až zasáhla vojenská keltská 
expanze, od Anglie na východ až do Karpatské kotliny, ba až do 
mukačevské oblasti. Z Čech je známo již pět takových nálezů, týž počet z 
Moravy. Dřík rukojeti těchto mečíků vybíhá nahoře i dole v raménka, jež 
celkově připomínají tvar písmene X, jakoby lidských údů. Mezi horními 
rameny, někdy na zvláštním trnu, je nasazena bronzová lidská hlavička 
(antropomorfní mečíky) nebo jiná ozdoba (pseudo-antropomorfní mečíky). 
Některé tyto meče jsou velmi dovedně vypracovány, konce ramen rukojeti 
zdobeny barevnými vložkami a čepel vykládána zlatem. Mečík v 
Nemilanech na Moravě, zdobený zlatem, ležel na prsou bojovníka a k 
pohřbu byly přiloženy ještě dva další železné meče. Železný mečík s 
bronzovou rukojetí z Klučová u Českého Brodu měl na rukojeti jímky a 
žlábek ve středním prstenci pro vložky. 

Vedoucí vojenská vrstva kladla veliký důraz na umělecké vypracování 
mečů a zvláště jejich pochev. K velitelským typům mečíků patří také 
bronzové pochvy s medailonkovým nákončím (na konci pochvy je 
seskupeno 3-5 kruhovitých medailonků, někdy ještě vykládaných emailem 
nebo jinak zdobených). Také tyto tvary se objevují od konce 5. století a 
dlouho se udržují po celou dobu keltské expanze. Dobře jsou známy keltské 
pochvy stylu „krásných mečů" s arabeskovou či jinou výzdobou líce 
pochvy, provedenou symetricky nebo asymetricky diagonálně; jejich 
výzdoba bývá tepaná i rytá, vzácněji se vyskytnou také zvířecí motivy (obr. 
21). Nalézáme je ještě na konci 2. století a často to bývají meče 
značkované. Nejvíce takových značek známe zatím ze Švýcarska. Patrně z 
důvodů magicko-náboženských je na značkách mečů velmi často motiv 
kance a masky, v jednom případě je na meči vyraženo řeckým písmem také 
jméno výrobce (Korisios, obr. 22). V mladší době vynikla výrobou bohatě 
zdobených pochev anglická oblast. 

Vlastní vojenské sbory byly vyzbrojeny pádným železným mečem, až 
přes 80 cm dlouhým, zavěšeným v pochvě na koženém, železném nebo 
bronzovém opasku. Tyto těžké meče byly běžné již v 3. století (mluví o 
nich např. Polybios při líčení bitvy u Telamonu r. 225) a na 
středoevropských pohřebištích z 3. a 2. století jsou v mužských hrobech 
obvyklým inventářem; většinou jsou v takových hrobech pohřbeni prostí 
pěší bojovníci buď z vrstev svobodných, nebo i z těch, které vstoupily do 
klientského poměru. K výzbroji patřilo také kopí, někde s dřevcem a 
botkou, až přes 2 m dlouhé; kopiníci byli důležitou složkou keltských vojsk 
a starověké prameny se o nich výslovně zmiňují. Keltský štít se častěji 
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objevuje od poloviny 3. století; byl podlouhlý, nejčastěji oválný nebo 
obdélníkový se zaoblenými rohy. Původně byly tyto štíty dřevěné bez 
složitého kování, později byly okovány pásovou puklicí ve středu (chránila 
ruku držící štít) a na okraji lemovány bronzovým nebo železným plechem. 
Rekonstrukce keltských štítů je snadná, poněvadž na některých nalezištích 
se zachovaly téměř celé (La Tène ve Švýcarsku nebo hromadný nález 
dřevěných štítů s dřevěnou štítovou puklicí v rašelině v Hjortspring v 
Jutsku) a také sochařská znázornění keltských válečníků předvádějí jejich 
přesnou podobu (tab. XIX). Motiv štítu se objevuje i na keltských mincích. 
Některé štíty byly přes 1 m vysoké, ba dokonce i 170 cm, takže v hrobě 
často zakrývají celé tělo (Velká Máňa); byly však poměrně slabé, uprostřed 
jen kolem 11 mm, na okraji jen 3-4 mm. Tyto archeologické údaje souhlasí 
s Caesarovým vyprávěním, že jedním oštěpem bylo možno prorazit a 
navzájem spojit několik galských štítů, takže se pak staly překážkou a 
Galové je odhazovali. 

Brnění a přilby byly v prostředí keltských vojsk vzácné a omezené jen 
na nejvyšší osobnosti; pokud se některé zachovaly, bývají umělecky 
vypracovány (obr. 13). 

O mužských opaskových řetězech byla zmínka již dříve. V Anglii a 
Bretaňsku jsou doloženy praky, jimiž byly vystřelovány kamenné oblázky. 
Prostý keltský bojovník měl kromě zbraní velmi málo šperků, nejčastěji 
ještě železné spony, jimiž spínal svůj oděv. 

V době keltské expanze vystupují kromě pěších bojovníků také válečné 
vozy a jízda. Dvoukolový vůz se objevuje od konce 5. století. Bojovníci na 
těchto vozech rychle porůznu projížděli, vrhali střely a rachotem kol i 
ržáním koní způsobovali v nepřátelských řadách zmatek. V příhodné době 
seskakovali z vozů a bojovali pěší, vozatajové s vozy ustoupili do 
zadnějších řad. Denním výcvikem dovedli Keltové bezpečně ovládat koně, 
takže je rázem zastavili i v největším trysku a obrátili zpět. Za jízdy s vozy 
prý pobíhali po voji a stavěli se až na jho. Pohřby s dvoukolovými vozy 
jsou dosud nejlépe probádány na západě v rýnsko-francouzské oblasti. V 
Anglii se tento způsob boje udržel velmi dlouho. 

Jízdní sbory pevninských Keltů, zvláště na západě, tvořila nejvyšší 
aristokratická vrstva. Jízda měla svou důležitost již za bojů na Balkáně a v 
Řecku. Řecký autor Pausanias zachoval z 3. století keltský termín 
trimarcisia, jenž znamenal tři jezdce, jednoho vznešeného a dva průvodce, 
kteří mu mohli dodat čerstvého koně nebo zakročit na jeho ochranu. Počet 
jízdy vzrůstal hlavně za bojů s Římany. Ostatní ozbrojení bojovali ve 
společných útvarech podle kmenů pěší a často měli na standartě figurku 
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kance (obr. 17). Kanec vůbec měl v celém keltském světě zvláštní 
postavení, jak se toho dotkneme ještě v kapitole o umění a náboženských 
představách. 

 
ZPŮSOB BOJE 

 
Keltská vojska byla známa odvážností a statečností; ženy bojovaly 

stejně statečně jako muži. Nepřátelská opevnění zlézali keltští bojovníci 
pomocí dřevěných žebříků, hradební zdi obstupovali kruhem, na hradby 
házeli množství kamenů, aby nikdo nemohl na nich stát. Při útoku vytvářeli 
ze štítů přístřeší, podkopávali hradby, podpalovali brány. I vozů používali 
někdy jako hradby. Z vyšších poloh někteří vrhali střely, jiní zasahovali 
nepřítele přímo kopím a oštěpy. Vřelá smůla i hroudy loje, z ruky do ruky 
podávané, byly házeny na nepřátelskou stranu, aby živily požáry. 

Způsob boje byl často ukrutný V některých oblastech keltského světa se 
setkáváme se zvláštním kultem odříznutých hlav. Podle starých představ 
hlava reprezentovala celého člověka, a patrně z těchto představ vznikl onen 
ukrutný kult hlav, kdy válečník přivážel domů na šíji svého koně 
odříznutou hlavu poraženého nepřítele jako válečnou trofej a přibíjel ji na 
svém domě. Hlavy vynikajících jedinců byly také balzamovány a pak 
předkládány hostům jako viditelné svědectví statečnosti. O tomto kultu 
víme od starověkých spisovatelů (Diodór, Strabon), a výtvarně byl 
zachycen v oblasti jihofrancouzské ve zvláštních svatyních, o nichž bude 
zmínka ještě později (Entremont, Roquepertuse). Podle Orosia Skordiskové 
v dolním Podunají používali lebek nepřátel (i s vlasy) jako pohárů. Také na 
keltských mincích často nalezneme motiv bojovníka, který drží v ruce 
useknutou lidskou hlavu. Je třeba připomenout, že na našich keltských 
hřbitovech nalezneme někdy pohřbené tělo bez lebky, např. v Letkách u 
Prahy. 

Ve starých dobách vynikli Keltové statečností i nad Germány a Caesar 
tuto jejich statečnost chválí ještě v posledním století. Avšak v této době již 
keltská statečnost rychle slábla, zvláště tam, kde styk s jižním vyspělým 
prostředím zvykal Kelty na vysokou životní úroveň. Římský vliv posléze 
vykonal v tomto směru nejvíce. Přišla doba, kdy Keltové se již srážkám a 
bojům vyhýbali a ustupovali před odvážnými nájezdy Germánů. 

 



-           - 93

VII. Hospodářská základna a civilizační 
vyspělost keltské společnosti 

 
DŮM A VES 

 
Většina keltského lidu žila ve vesnicích uprostřed polí. Jeho domy byly 

postaveny ze dřeva a kryty slaměnou doškovou střechou, snadno zápalnou, 
takže zapálení velkého počtu osad v době válečné bylo zcela snadné. Údaje 
starověkých spisovatelů, Caesara, Tacita, Strabona i Plinia, se celkem kryjí 
s výsledky archeologických výzkumů; nijak nesvědčí o nějakých 
velkolepých obytných stavbách, nýbrž spíše o chatrčích, jejichž stavba 
nebyla ani pracná, ani příliš nákladná. 

Většina dosud zjištěných půdorysů domů v našich zemích je částečně 
zapuštěna do země, někdy půl metru, jindy i více. Nejčastěji to byly stavby 
čtverhranné, obdélníkové. Ve střední ose bývají na krajích chat dva dřevěné 
sloupy, asi 4 m od sebe vzdálené, které patrně nesly hlavní konstrukci 
střechy. Při jedné stěně, obyčejně delší, bývá v hlíně vytesána jakási lavice. 
Příkladů podobných staveb máme u nás již dostatek (laténská osada u 
Tuchlovic na Novostrašecku, v Soběsukách a Třískolupech na Žatecku, v 
Hostomicích u Bíliny aj.). Většinou jde o menší domy, jejichž zjistitelné 
půdorysy bývají nejčastěji 5-7 m dlouhé. Ovšem u nás zatím jen velmi 
nesnadně rozlišujeme obytné stavby přistěhovalých Keltů od staveb 
domácího lidu. 

V mladší době laténské se začínají častěji objevovat stavby s kamennou 
podezdívkou (z tarasovitého zdiva bez malty, která se v keltské oblasti 
užívá až na sklonku posledního století vlivem římským), a to i na naší 
půdě, zvláště v jižních Čechách (Kbelnice u Strakonic, chata 6x3 m s 
kamenným základem). Někdy byly chaty zapuštěny do měkkého skalnatého 
podloží (Kuřimany na Strakonicku). Některé mladolaténské stavby jsou 
poměrně dlouhé (až 13x3,5 m), s hliněnou podlahou, zčásti vyloženou 
kameny; stěny z kulatiny jsou spojovány železnými hřeby a skobami, 
někdy i omítnuty, dveře již opatřeny dobrým zámkem se železnými klíči 
(Karlstein u Reichenhallu, Horní Bavory). Krb bývá uvnitř v malém 
výklenku. Podobná situace bývá také na některých oppidech. Domy a 
chatrče Haeduů v Bibracte spočívaly na kamenné podezdívce bez malty, 
někdy rovněž zapuštěny částečně do země, takže dovnitř vedly kamenné 
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schody. Objevují se ovšem také kůlové stavby a v hospodářských objektech 
i kruhovité půdorysy s jinými stavebními technikami, také pletivovými. 

V některých oblastech jsou čtyřúhelníkové stavby s kamennou 
podezdívkou spojeny zdí v typ dvorce, a několik takových dvorců tvoří ves 
(Wasserwald u Zabern ve Vogézách). Domy jsou různě členěny: nejčastěji 
mívají jen jednu místnost, někdy však mívají více místností, dokonce až 
čtyři. 

Ve Skotsku a v Irsku budovali Keltové obytné stavby zděné na sucho, s 
dvojitou stěnou, v níž byla dutina vyplněna drobnými kameny. V 
bažinatých nížinách Irska stavěli velké chaty také na umělých ostrovech, 
zpevněných dřevem a kamením (crannogs). V Irsku je třeba k tomu připojit 
mnoho tisíc „raths", opevněných keltských sídel, většinou na vyvýšených 
místech, chráněných zemním valem a příkopem; v oblastech s dostatkem 
kamene jim odpovídají „cashets". 

 
ZEMĚDĚLSTVÍ A VLASTNICTVÍ PŮDY 

 
Hospodářskou základnou keltské společnosti bylo zemědělství a chov 

dobytka, na západě provozované přímo. Na východě, zvláště ve střední 
Evropě, kde Keltové tvořili jen horní vrstvu, opírali se aspoň částečně o 
zemědělskou produkci domácího lidu. 

Výtěžky zemědělství v Galii byly značné a země v posledním století 
před Kr. platila za bohatou. Sám Caesar v téměř osmileté válce opatřoval si 
pro svou početnou armádu proviant, hlavně obilí, přímo v Galii. Pěstovaly 
se tam všechny druhy obilnin, pšenice, ječmen, žito i oves. U irských Keltů 
byl dlouho hlavní obilninou ječmen a zdá se, že tomu tak bylo i jinde: na 
kaši, chléb i výrobu piva. Dalšími plodinami byla i žlutá řepa, len, konopí, 
pak cibule, česnek, některé druhy zeleniny a rostliny potřebné pro barvení. 
Zužitkován byl hlavně klas, zrno. Bylo uskladněno ve zvláštních 
skladových jámách v zemi (silos) v sousedství nebo přímo v ohradě domu; 
ve velkém počtu nalézáme takové zásobní jámy na pozdějších oppidech 
(viz dále), např. na Manchingu v Bavorsku. Na jihu dnešní Francie (oppida 
v Ensérune, Cayla de Mailhac) byla silos vyhloubena ve vápencové spodině 
a později v languedocké oblasti nahrazena velkými kameninovými 
nádobami. Rozemílání obilí se v době laténské dělo již na otáčivých 
(rotačních) dvoudílných mlýnech téhož typu, který se v některých částech 
Evropy udržel až do nové doby. 

Významný byl chov dobytka, který v některých oblastech podle povahy 
prostředí, např. v hornatějším Porýní nebo v Irsku, byl na předním místě. 
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Stáda se většinu roku popásávala na lukách a travnatých porostech, v létě 
také ve vyšších polohách. Hlavně šlo o chov vepřů, hovězího dobytka, ovcí 
a koní. Chov vepřů se opíral o dubové porosty. Avšak také lov divokých 
vepřů, kanců (vedle lovu na jeleny a jinou zvěř) byl velmi oblíben; kančí 
zuby, obvykle okované a upravené jako závěsky, byly chloubou a ozdobou 
nejpřednějších mužů a dávány jim také do hrobu. Již od doby halštatské 
nalézáme v hrobech části kostry vepře, v pohřbech vynikajících osobností i 
celé kostry; v hrobě ženy v Horním Jatově-Trnovci nad Váhem, 
vymezeném čtvercovým příkopem, byla větší část asi ročního domácího 
vepře, stejně jako v hrobě bojovníka č. 362. Vepř (Sus scrofa dom. L.) je 
zcela běžný milodar v laténských hrobech, aspoň jeho kýta, vždy však bez 
hlavy. Vzácněji nalezneme také hovězí kosti (Bos taurus L.), velmi vzácně 
se objeví koza a husa (ve 4 hrobech v Hurbanově na Slovensku). 

Poměrně hojně byl v Galii rozšířen chov ovcí. Vlna z keltských ovcí 
byla proslulá i v Římě. Rozsáhlý byl chov koní; podle Tacita moc galské 
jízdy byla vysoko hodnocena ještě v době římské. Galie zásobovala římské 
armády na Rýně jak tažnými, tak jezdeckými koni. Eponu, galskou bohyni-
ochránkyni koní, uctívali nejen na západě, ale i ve východních oblastech, 
např. v Panonii. 

V některých oblastech jsou dodnes stopy starého, pravěkého rozdělení 
půdy na jednotlivá pole a pruhy. Často se tyto polní systémy pokládají za 
keltské, mohou však být i starší a objevují se také v těch oblastech, kde 
Keltové přímo nesídlili: nejen v jižní Británii, ale i v severozápadním 
Německu a v Dánsku. V keltském prostředí ovšem polní systém souvisel s 
pojmem vlastnictví půdy. Některá pole byla přesně ohraničená nebo 
vymezená, jiná otevřená, různé veliká. Zvláště ve Velké Británii a v Irsku 
bylo zcela běžné ohraničení půdy příkopy nebo různými ploty. 

Keltský pojem vlastnictví půdy v době expanze znamenal vlastně 
společnou okupaci nově zaujaté půdy. Tato dobytá země se dělila mezi 
kmeny a uvnitř kmenů dále. Hranicí mezi kmeny (zvláště v Galii) byla 
pustá půda, představa hranic splývala s pojmem pustiny nebo lesa. Takové 
pohraniční oblasti mezi kmeny sloužily také jako společná shromaždiště 
nebo k obchodním jednáním. 

Na západě předpokládá H. Hubert, výborný francouzský znalec keltské 
minulosti, dvojí typ vlastnictví: ornou půdu v majetku rodiny a ornou půdu 
v majetku celé obce. V Irsku půda dlouho patřila kmeni, který ji rozděloval 
mezi rodiny. V Galii krátce před římskou okupací patřila většina půdy 
urozeným vlastníkům; soukromé vlastnictví tam bylo známo a bylo velmi 
rozvinuté. Za expanze vlastnické právo na půdu vyplývalo z práva vítězství 
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jednotlivých skupin nebo částí kmenů, které pak vtiskly území své jméno. 
Avšak v zemi bylo starší obyvatelstvo a keltská vrstva, jak nám to dobře 
naznačují její hřbitovy, musela udržovat značnou část mužského 
obyvatelstva ve stálé vojenské kázni, i když snad to nebyly pravidelné 
vojenské útvary v podobě posádek. Skutečný poměr mezi vlastnictvím 
půdy u Keltů na jedné straně a u domácího lidu na druhé straně nám znám 
není. Jisto je však tolik, posuzováno podle archeologické situace, že domácí 
lid na své dosavadní půdě většinou hospodařil dále, ovšem výsledky jeho 
práce byly aspoň částečně oporou vládnoucí vrstvy. Lze soudit, že 
přistěhovalí Keltové část půdy obhospodařovali přímo; svědčily by o tom i 
náznaky přesunů osídlení uvnitř země. 

 
ŘEMESLNÁ ČINNOST A VYSPĚLÁ KELTSKÁ TECHNOLOGIE 

HUTNICTVÍ A ŽELEZÁŘSTVÍ 
 
Již v pozdní době bronzové překročilo keltské prostředí meze 

jednoduché domácké výroby. Zvýšené rýžování zlata v Porýní bylo 
podkladem rozvoje zlatnických dílen, které většinou vytepáváním tvárnily 
zlatý kov v diadémy, čelenky, náramky a jiné šperky. V době halštatské se 
již výroba v mnoha směrech specializovala. Složitá výroba dřevěných vozů 
s dobře vypracovanými hlavami a loukotěmi kol přímo předpokládá zručné 
odborníky. Ještě ve větší míře to platí o kování těchto vozů, při jejichž 
výrobě je již dokonale tvárněno železo a často kombinováno s bronzem. 
Kovářská práce dosáhla už na rozhraní 7. a 6. století také v našich zemích 
značné výše, ať již šlo o výrobu dýk nebo mečíků, o umělecky provedené 
zákolníčky halštatských vozů či složité objímky a jiná kování. Tyto práce 
jsou dnes doloženy nesčetnými doklady. Poněvadž jde o místní výrobky, je 
zřejmé, že již v této době, nejpozději v 6. století, muselo být v celém 
keltském světě a také u nás silně rozvinuto hutnictví, a to v měřítku značně 
větším, než nám nasvědčují dosavadní nálezy redukčních pecí a stopy 
celého hutnického procesu. 

Pozdější laténská hutnická technika se stala základem středoevropské 
civilizace vůbec. Za keltské expanze bylo třeba vybavit vojenské sbory 
dokonalou zbraní. Postupem doby zvládlo keltské prostředí železářskou 
výrobu a kovářské techniky do všech podrobností a vyrábělo nástroje a 
nářadí zcela specializované, železné pilníky, rašple, vrtáky se spirálovitým 
vřetenem, různé druhy seker, kladiv a kleští, průbojníky, pohrabáče, 
nýtovačky, speciální pořízy pro bednářství, nože, pilky, kosy, brány, radlice 
aj. Jistě to vše není vynález jen keltský. Za výprav Keltové poznali způsob 
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výroby v jiných, pokročilejších zemích, náleží jim však zásluha, že ve 
snaze o stupňování výroby nejen různé pracovní procesy zavedli, ale 
přizpůsobili jim i své nástroje, a všechen tento technický pokrok předali 
středoevropskému a severoevropskému prostředí. Zcela plánovitě 
vyhledávali železnou rudu, zvláště tam, kde se vyskytuje téměř na povrchu. 
V Čechách tak vznikla veliká střediska na Novostrašecku, dále v 
Podkrušnohoří a později i v jižní polovině země, na Moravě v oblasti 
prostějovsko-brněnské. 

Jedna chata v Mšeckých Žehrovicích na Novostrašecku, odkud také 
pochází známá opuková hlava Kelta, měla železářskou taviči pec (výheň) 
před zastřešenou částí; výrobce železa se tu současně zabýval výrobou 
sapropelitových ozdobných kroužků. Stopy podobné obojí výroby 
nalezneme na Novostrašecku na mnoha místech. Avšak od sklonku 3. 
století a hlavně v 2. století výroba nabývala zřejmě hromadného charakteru. 
Kladenská oblast má proto velmi starou tradici, která se opírá o zpracování 
železné rudy a sapropelitu už v posledních stoletích před Kr. Původně to 
byla výroba domácká. Avšak množství sapropelitové suroviny, polotovarů i 
téměř již hotových výrobků nalezených při archeologických výzkumech v 
okolí Slaného (Královice, Hořešovice) a Nového Strašecí (Mšec, Mšecké 
Žehrovice, Honice aj.) zdaleka přesahuje pravděpodobnou místní potřebu. 
Sapropelit (švartna, nesprávně nazývaná lignitem) v kladensko-rakovnické 
oblasti vystupuje v nadloží uhelných slojí často až na povrch: je to 
usazenina, tmavohnědá uhelná látka, podobná břidličnaté hornině; snadno 
se opracovává v černé náramkové kruhy (nalézáme je často v keltských 
hrobech) i menší kroužky. Keltové ji tam systematicky těžili a opracovávali 
i pro potřeby vzdálenějších krajů. Druhá, menší oblast povrchnějšího 
výskytu sapropelitu v severovýchodních Čechách mezi Semily a Jičínem 
byla exploatována jen částečně. Nejnovější výzkumy M. Clause zjistily 
sapropelitové výrobky až na Pipinsburgu u Osterode (oblast pohoří Harzu v 
Německu) a laboratorní analýzy tamních nálezů z Královic u Slaného 
prokázaly totožnost materiálu. Předpokládalo by to, že již v 2. století před 
Kr. byl organizován dálkový obchod s touto surovinou a s výrobky z Čech 
až do krajů velmi odlehlých. 

Keltové záhy přecházeli také k hromadnější výrobě železa a železných 
výrobků. V Tuchlovicích západně od Kladna byla odkryta celá huť s baterií 
železářských pecí a s množstvím železné strusky, v Chýni jiná huť s 
pecemi, v Podbořanech dvě pece, ve Vyklicích u Ústí nad Labem další 
podobné. V Kostomlatech u Nymburka byla objevena polozahloubená pec 
na přímou výrobu železa. K tomu je třeba připočísti rozvinutou výrobu 
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železa na keltských oppidech, stejně v Bibracte ve Francii jako na oppidech 
v Čechách a na Moravě (Hradiště u Stradonic, Třísov u Č. Krumlova, Staré 
Hradisko). Zásluhou dobře organizované keltské výroby stalo se železo 
zcela běžným kovem, dostupným také všem venkovským osadám. 
Surovina byla redukována v šachtových pecích dřevěným uhlím, konečný 
produkt se někdy tvárnil do zvláštních dvojhrotých hřiven o váze 6-7 kg. 
Nalezneme je již od mladé doby halštatské ve Švýcarsku, v jižním 
Německu, ve Francii a v Anglii a mluví o nich také Caesar, který chválí 
dovednost aquitánských a biturižských horníků. Hrubě tvárněné železo se 
vyváželo i do nekeltských, zvláště germánských krajů a někdy zastávalo v 
obchodním styku funkci mince. 

Stejně rozvinutá byla těžba stříbra a hlavně zlata. Galie byla považována 
za zemi zlatonosnou. V 3. a 2. století však Keltové rýžovali zlato v různých 
částech Evropy, nejen na březích Rýna a Dunaje, ale také v jižních Čechách 
na Otavě, kde v Modlešovicích nalezl B. Dubský chatu keltského 
rýžovníka. F. Pošepný připsal Keltům asi 75 km2 (?) prorýžovaných hald v 
Pootaví a zdá se, že se rýžovalo až na Sušičku. Velké množství takto 
získaného zlata spotřebovalo keltské mincovnictví. 

 
DOMÁCÍ VÝROBA A POZDĚJŠÍ HROMADNĚJŠÍ VÝROBA 

JEDNOTLIVÉ VÝROBNÍ OBORY 
 
Bylo by možno jmenovat mnoho dalších výrobních odvětví, od 

dokonalé domácké výroby až k organizovanější výrobě hromadnějšího 
charakteru větších dílen, které již v 2. století počítaly nejen s místním 
odbytem, ale i s vývozem do vzdálených krajů, nebo které keltští 
podnikatelé od konce 2. století a na počátku posledního století zakládali 
také v území nekeltském, např. v části Polska nebo ve středním Německu. 
Nebyly to ovšem rozsáhlé podniky, výroba byla hodně roztříštěná, neboť v 
keltském světě každý kmen a kraj chtěl mít své doly, slévárny a dílny. 

Skvělé umění kovolitecké a kovotepecké projevilo se už v době 
halštatské. Poznali jsme již dříve to nesmírné množství různých 
bronzových návleček, průvleček a knoflíkovitých ozdob z bohatých 
koňských postrojů, jichž v některých hrobech bývá až několik set, jakož i 
různých zápon, rozet a jiných součástí koňského jha a nejrůznějších kování 
vozů. Slévačská technika znala do všech podrobností vlastnosti různých 
druhů slitin a používala čím dále tím více odlévání do ztracené formy, 
zvláště když dílny v 5. století př. Kr. přistoupily k výrobě maskovitých 
spon a jiných plasticky provedených předmětů. Složité vypracování modelu 
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budoucího předmětu bylo mistrně provedeno ve vosku, a tento model pak 
opatřen hliněným pláštěm; po zaschnutí a vypálení hliněného obalu byl z 
takto připravené formy vylit roztavený vosk a forma naplněna žhavou 
bronzovinou. Po skončení procesu bylo třeba hliněnou formu rozbít, a tak 
každý výrobek byl vlastně drahocenným unikátem. Tyto keltské techniky 
se v laténské době stále zdokonalovaly a dosáhly vrcholu v 2. století před 
Kr., v době největšího rozkvětu plastického stylu. Avšak v téže době se 
velmi rozmohlo také umělecké kovářství, které ze železa vyrábělo složité 
šperky, spony i různé rozvilinové náramky (obr. 23), které snesou 
hodnocení podle nejvyšších měřítek (Ponětovice na Moravě). Písemné 
zprávy dosvědčují, že keltští řemeslníci se dovedli uplatnit také ve 
vyspělých jižních oblastech: v Římě žil keltský kovář Helicon a nazýval se 
tam Brennus. 

 
 

 
 

Obrázek 29. Plasticky zdobený bronzový náramek z keltského hrobu. 
Nový Bydžov, Čechy. Průměr 56 mm. Muzeum ve Vídni. 
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V mladší polovině doby laténské se silně rozšířilo emailérské umění. 
Nahradilo halštatsko-laténský způsob výroby korálem, který rostoucí 
poptávce již nedostačoval, a od 2. století zdobilo emailovými vložkami 
nejrůznější předměty denní potřeby i vojenské štíty, kování skříněk na 
skvosty nebo součásti koňských postrojů. Dílny emailérů byly rozptýleny 
po celém keltském světě a jsou doloženy také v Čechách, např. na Hradišti 
u Stradonic. Od poloviny 2. století stoupala obliba skleněných náramků, 
zdobených často bradavkovitými výčnělky (tab. XXIX) i podélnými žebry s 
barevnými skelnými nitkami na povrchu. Jejich výroba byla rozšířena v 
západnější části keltského světa, v Porýní, části Francie a Švýcarska, kde je 
jejich výskyt nápadně hojný. Založila tam sklářskou tradici, která se 
později tak významně projevila v době římské a v období stěhování národů. 
Nejvýchodněji je tato výroba bezpečně doložena zatím v Bavorsku, na 
oppidu v Manchingu, kde byly nalezeny také hrubé kusy skelné hmoty, 
není však vyloučeno, že pronikla až do Čech, ač zatím bezpečných dokladů 
nemáme; i v Čechách však nalézáme nápadné množství skleněných 
náramků a různých barevných korálů. 

Vyspělé koželužství opatřovalo surovinu pro sedláře i obuvníky a 
mnoho kůže bylo třeba také pro běžnou potřebu lidu a výstroj bojovníků. 
Velmi oblíbeny byly kožené kabátce; jsou jako trofej na oltáři v Pergamonu 
v Malé Asii a torzo héroa v Entremont je rovněž podobné oděno. Dlouhý 
železný meč, který byl do hrobu ukládán podle galského způsobu po pravé 
straně, visel nejčastěji na koženém opasku, kožená bývala také přilbice 
nebo čapka. Některé francouzské kraje byly v keltské době proslulé 
výrobou dokonalých látek (Franche-Comté, Artois, oblast Lingonů). 
Allobrogové zásobovali teplými látkami Hannibalovo vojsko na jeho 
přechodu přes Alpy do Itálie. Starověcí spisovatelé mluví o dokonalé práci 
tesařské a bednářské; souhlasí to s výsledky archeologických výzkumů, při 
nichž se vedle pozůstatků staveb a opevnění nacházejí speciální železné 
nástroje, např. pro výrobu sudů, beček stažených obručemi a různých kádí. 
Na březích Atlantiku se silně rozmohla stavba lodí. 

Zvláštní význam měly hrnčířské dílny, které vyráběly keramiku na 
hrnčířském kruhu. Tento dokonalý způsob výroby se sice již objevil v 
některých místech v 5.-4. století, většina keramiky byla však i nadále 
vyráběna ručně. Ale v 2. století a na počátku století posledního pozorujeme 
již po celé střední Evropě velmi hustou síť hrnčířských dílen, dokonale 
ovládajících výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, a to i v Čechách, na 
Moravě a na Slovensku. Někdy to byly vlastně jakési hrnčířské kolonie, 
jako např. v Bratislavě pod hradem nebo v Šárovcích. V nich byly celé 
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série hrnčířských pecí s topeništěm, přívodními kanály a hliněným roštem s 
kruhovitými otvory ve vlastní peci. Taková střediska, jejichž počet stále 
vzrůstal, zásobovala široké okolí dokonalými výrobky a kromě typů 
vysloveně keltských vyhovovala někdy poptávce také výrobou tvarů 
obvyklých již dříve mezi starším domácím lidem. Soužití obojí složky 
osídlení v zemích okupovaných Kelty postupovalo nyní velmi rychle a 
vyspělá laténská kultura mocně zapůsobila na kulturu starého domácího 
obyvatelstva, které si jinak až do této doby udrželo v mnohém svůj svéráz. 
Hojně žádaná tuhová keramika se rozvážela také do vzdálenějších krajů. 
Pro období rozkvětu keltských oppid je zvláště charakteristická malovaná 
keramika; v Karpatské kotlině převzala její výrobu v posledním století též 
některá střediska nekeltská nebo jen pokeltštěná. 

Také výroba rotačních mlýnů na rozemílání obilí byla silně 
specializována a opírala se o vybrané druhy kamenné suroviny, u nás např. 
na úpatí Kunětické hory u Pardubic, na Slovensku mimo jiné ve šťávnické 
oblasti. Tyto mlýnky, složené ze 2 kamenných kotoučů ze zrnitého 
materiálu (váží někdy až přes 40 kg), se u nás rozšířily až v době laténské 
(obr. 54) a zůstaly pak již trvalým zařízením až do středověku a počátku 
novověku. 

Na vrcholu laténské doby ovládaly keltské dílny téměř všechny výrobní 
procesy a techniky, a v tomto směru skutečně dovršily civilizační vývoj 
střední a severní Evropy; vytvořily základnu, z níž žila všechna další 
století. Poznali jsme již dříve, že stále houstnoucí koncentrace keltského 
osídlení ve střední Evropě přímo nutila k tomuto hlubokému hospodářsko-
společenskému přerodu. Bylo třeba vlastní hospodářskou činností nahradit 
předchozí příliv válečné kořisti, hledat nové zdroje, nové možnosti a opřít 
se přímo o středoevropské prostředí. Proto ve svých důsledcích tak silně 
zapůsobilo toto vrcholné období na sousední kraje, daleko na sever až k 
Baltickému moři a do jižní Skandinávie, hluboko do Polska i do značné 
části Ukrajiny. Dřívější vojenskou expanzi nahradila nyní hospodářsko-
obchodní expanze, jednotlivé skupiny keltských výrobců dokonce 
zakládaly své dílny pravděpodobně i mimo vlastní keltskou sféru, např. v 
Polsku na Krakovsku. Prolínání keltského a nekeltského v polovině 
posledního století pokročilo již tak daleko, že v některých evropských 
oblastech už velmi těžko rozlišujeme, co je produkt ještě ryze keltský a co 
domácí. Výrobní techniky přejímalo také nekeltské prostředí a podle 
potřeby a všech ostatních podmínek je dále rozvíjelo. 

Tento civilizační a hospodářsko-obchodní nápor keltského světa před 
sklonkem starého letopočtu nám nejlépe ilustrují dva další charakteristické 



znaky specificky keltské, opevněná keltská centra-oppida se silnou 
koncentrací obyvatelstva a keltské mincovnictví, nejstarší ve střední Evropě 
vůbec. 

 
KELTSKÁ OPPIDA A JEJICH PEVNOSTNÍ SYSTÉMY 

 
Oppidum znamenalo původně opevněné místo, chráněné valem - zdí a 

příkopem, zpravidla na vyvýšených nebo méně přístupných polohách. 
Název patrně vznikl z latinského ob pedes, polohu jako uzavřený celek 
bylo třeba obejíti. Ve vědecké literatuře jednotlivých národů se tohoto 
názvu užívá pro opevněná místa nejrůznějšího charakteru, někdy 
útočištného (refugium) pro obyvatelstvo celého kraje v dobách hrozícího 
nebezpečí, jindy pro opevněná místa stále obydlená, se značnou výrobní 
činností, ztotožňovaná ne vždy zcela správně s pojmem nejstarších měst. 
Ani keltská oppida nejsou jednotného charakteru a bez systematického 
výzkumu jednotlivých poloh jen stěží lze rozhodnout, zda šlo o refugium či 
o sídlo vládce nebo středisko podobné v některých rysech pozdějším 
městům. 

 

 
Obrázek 30. Murus gallicus, pravá galská hradba z konce 2. století a z 

prvé poloviny posledního století př. Kr. V čelní zdi jsou patrny jen konce 
dřevěných břeven. Podle výzkumu K. H. Wagnera na oppidu Manching u 

Ingolstadtu. 
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Již ve starších dobách měli Keltové kromě opevněných hradů svých 
vládců také opevněná hradiště-refugia, často ve vysokých nepřístupných 
polohách, která zvláště nápadně vystupují do popředí za velkých pohybů v 
pozdní době halštatské a halštatsko-laténské, od sklonku 6. století až do 4. 
století. K nim patří také mnoho míst na našem území, hlavně v jihočeské 
mohylové oblasti. Hradiště Věnec na vrchu Pržmo u Lčovic v poříčí 
Volyňky je v nadmořské výšce 736 m. Vrchol má dodnes mohutné 
kamenné valy (proto název Věnec). Kombinace srázu a skalních stěn s 
kamenným valem vytvořila z Věnce takřka nedobytnou pevnost s vnitřním 
dominujícím hradištěm (90x70 m, val o délce 1529 m) a s vnějším 
hradištěm rozděleným na 2 části, jejichž obvody měří 668 a 1140 m. 
Hradiště mělo zřejmé funkci dočasného útočiště již v 5. století a 
příležitostně ještě později v době laténské. Trvale osídleno však nebylo, 
stejně jako mohutné hradiště Sedlo u Sušice (tab. XVI). 

Sedlo je nejvyšší hradiště v Čechách, v nadmořské výšce kolem 900 m. 
I tam bylo využito skalních srázů a stěn, doplněných kamenným valem. 
Vznikl tak útvar podlouhlého tvaru s osami 403x114 až 32 m, který sloužil 
za útočiště už v 5. století, kdy se lid v nejistých dobách uchyloval do lesů a 
hor i se svým dobytkem: pro dočasný pobyt byly tu zbudovány jednoduché 
chaty. Hradiště poskytovalo útulek také v pozdějších dobách, nejen v době 
laténské, ale i v době římského císařství. To vše ovšem nebyla oppida ve 
vlastním slova smyslu. Je třeba připomenout, že v době halštatsko-laténské 
byl vybudován celý pás takových větších nebo menších hradišť, který 
postupoval při dnešním jihozápadním pomezí Čech směrem na Bayreuth v 
Bavorsku a do území severně od řeky Mohanu v jižní části Durynska. 

Od poloviny 2. století před Kr. byla budována keltská oppida ve 
vlastním slova smyslu jako opevněná strategická a výrobní centra, z nichž 
mnohá na rozhraní 2. a posledního století představovala už místa se 
značnou koncentrací obyvatelstva. Kromě vlivů městského prostředí 
jižního světa a příkladu jihofrancouzského (viz dále) spolupůsobil také tlak 
zvenčí, hlavně nárazy germánských kmenů, z nichž nápor Kimbrů kolem r. 
113 před Kr. byl zvláště silný. Dotkl se různých částí keltského světa a 
způsobil na mnohých místech katastrofu, takže i v jiných oblastech bylo 
třeba učinit včas bezpečnostní opatření. Při pokračující změně hospodářské 
struktury ve střední Evropě je zcela pochopitelné, že skupiny vyrábějící 
větší movitý majetek se za těchto okolností raději uchylovaly za hradby 
podobných útvarů. 

Je ovšem rozdíl mezi keltskými oppidy v dnešní Francii a Švýcarsku a 
ve střední Evropě. Malé kmenové pevnosti i větší útočištné útvary 



existovaly na západě již dříve. O galských oppidech posledního století nás 
nejlépe informuje G. J. Caesar. 

Jednotlivé kmeny měly více oppid, Helvetiové podle jeho údajů 12, z 
nichž jen některá měla velký rozsah. V celé Francii musíme počítat 
nejméně s 200 oppidy. Oppida středoevropská na německé i naší půdě 
bývají někdy větší a není správné ztotožňovat je všechna s představou 
městských útvarů. Některá z nich skutečně představovala velmi důležitá 
opevněná střediska s dílnami a s vlastními mincovnami a byla zakládána v 
prostředí dosažitelného nerostného bohatství, železných rud či tuhy. Někdy 
se využilo místa již dříve osídleného, nebo dokonce opevněného. Jiná 
oppida měla především strategický význam, nebo dokonce již ústupový, 
když v posledním století sílil germánský tlak a chvatně budovaná (někde 
však již nedokončená) opevnění měla aspoň dočasně udržet upadající 
keltskou moc. 

 

 
 

Obrázek 31. Murus gallicus, hlavní oblast rozšíření (1 ověřené nálezy, 2 
pravděpodobné nálezy). Upravená a rozšířená mapka M. A. Cottonové. 
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Hradební zdi keltských oppid byly budovány dvojím způsobem. Tzv. 
galská hradba (murus gallicus), kterou nám popsal Caesar, je dnes ověřena 
výsledky mnoha archeologických výzkumů. Ujala se především v dnešní 
Francii, kde je již známo ta kových opevnění asi 24, dále ve Švýcarsku, v 
Belgii a místy na britských ostrovech, do střední Evropy však pronikla 
málo: nejvýchodnějším ověřeným příkladem je zatím Manching u 
Ingolstadtu v Bavorsku. Tato galská zeď byla zakládána až na úrovni půdy 
(obr. 30-31) tak, že podélné a příčné trámy, spojované v průsečíku 
dlouhými železnými hřeby (opevnění typu Avarika), vytvářely kostru, 
vyplněnou štěrkem a kameny; její lícní stranu tvořila zeď z kamenů na 
sucho kladených po vrstvách. Tak vznikla až tři metry široká zeď, jejíž 
stabilitu zaručovala právě její dřevěná konstrukce; bylo nesnadné ji prorazit 
nebo zapálit, neboť v čelní zdi se rýsovaly jen konce (hlavy) příčných 
trámců, nikoliv celé trámy; za vlastní zdí byl pak ještě široký násep, 
uzpůsobený tak, aby nejen pěší vojsko, ale i jízda mohla rychle vystoupit 
na několik metrů vysoké opevnění. Tento způsob opevnění není obvyklý až 
v době Caesarově, jak mnozí badatelé mylně soudí. Musel být známý již na 
konci 2. století, poněvadž na Manchingu murus gallicus charakterizuje 
starší opevnění. 

Druhý způsob opevnění oppid je starobylejší, byl znám už v době 
halštatské a hojně užíván také v době laténské, někdy dokonce při 
přestavbách oppid nebo rekonstrukci jejich opevnění, takže na některých 
oppidech nalezneme oba způsoby (Manching). Poznali jsme jej již na hradě 
Heuneburgu (obr. 5) a archeologický výzkum jej ověřuje také na našich 
oppidech. Hradba měla také dřevěnou kostru a kamennou zeď na vnější 
straně, ta však byla držena svislými, do země zapuštěnými trámy, zdaleka 
viditelnými; dodnes v líci takové zdi zjišťujeme svislé prázdné pásy. 

Brány anglických a německých oppid bývají často ulicovitého (tzv. 
klešťovitého) půdorysu; hradba z obou stran se totiž zalomuje dovnitř a 
vytváří užší vstupní ulici, někdy dlouhou 20-40 m. I tento způsob byl znám 
již v době halštatské, u nás např. na hradišti Plešivec u Hořovic. 

Mnohá z těchto oppid představují obrovský pracovní výkon, při němž 
bylo třeba seskupit a shromáždit velké množství kamene a dřeva. Jen dobře 
organizovaná práce velkých kolektivů mohla takové hradby, několik metrů 
vysoké a široké, vybudovat v kratší době. 

Z galských oppid popisuje Caesar Avarikum, středisko Bitu-rigů. Je to 
jediné galské oppidum, které Caesar vzal útokem za galského povstání, 
vedeného r. 52 Vercingetorigem, a připomíná poněkud Otzenhausen v 
Porýní, hlavní centrum Treverů. Mnohá galská oppida vznikala právě za 
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římského postupu a silný římský vliv jim vtiskl městský charakter. 
Avarikum prý bylo nejpevnější a nejkrásnější, dobře chráněné řekou a 
bažinami. 

Bibracte, hlavní středisko Haeduů na hoře Beuvray, asi 27 km od 
dnešního města Autun, popisuje Caesar jako největší a nejbohatší v Galii a 
sám v něm po svém vítězství přezimoval. Bylo ve značné nadmořské výšce 
kolem 800 m, na čtyřech pahorcích, z nichž nejvyšší měří 822 m. 
Zaujímalo plochu asi 135 ha a na jeho svazích byly četné terasy s obytnými 
domy. Je to dosud nejlépe prozkoumané oppidum (výkopy provedl Bulliot 
a Déchelette) a nálezy odtud se v mnohém shodují s nálezy z Hradiště u 
Stradonic na Berounsku. Výzkum odkryl četné půdorysy domů, jednak z 
doby ještě galské, jednak již z doby římské. Galské domy, buď vybudované 
na kamenné podezdívce bez malty, nebo částečně zapuštěné do země, měly 
většinou jen jednu místnost. Teprve po římském vítězství v druhé polovině 
posledního století byly tam vybudovány rozsáhlé sídlištní objekty o mnoha 
místnostech (peristylové a atriové typy). Za císaře Augusta asi r. 5 před Kr., 
přesídlilo obyvatelstvo do nově založeného města Augustoduna (dnešní 
Autun) a v Bibracte se pak již připomíná jen svatyně. 

Alesia v zemi Mandubiů (dnešní Alise Ste Reine) ležela na vysokém 
pahorku mezi dvěma řekami, obehnána hradbami a příkopem, a zabírala asi 
97 ha. Gergovia (u Clermont-Ferrand) měla rozsah 75 ha, Noviodunum asi 
40 ha. Oppida Belgů (typu Fécamp), většinou ostrožného charakteru s 
příčným valem, mají brány často ulicovitého (klešťovitého) tvaru. Belgové 
však někdy považovali za nejlepší ochranu lesy a bažiny; stejně tomu bylo i 
v Anglii. Některá opevnění byla postavena velmi rychle. Nerviové v době 
nebezpečí prý obehnali svůj zimní tábor v obvodu asi 3000 stop za necelé 
tři hodiny náspem 10 stop vysokým a příkopem 15 stop širokým. Poněvadž 
k tomu neměli dostatek potřebných železných nástrojů, vykrajovali prý 
drny svými meči, zem vyhrabávali rukama a odnášeli ji ve svých pláštích. 
Velké množství lidí vykonalo snad tuto práci velmi rychle, nešlo ovšem o 
stavbu vlastní pevnostní hradby, nýbrž o přechodnou ochranu tábora. 

Vindelické oppidum Manching u Ingolstadtu na horním Dunaji, na 
důležité křižovatce obchodních cest, leží v nadmořské výšce 363 m a je v 
současné době systematicky zkoumáno. Opevnění, původně přes 7 km 
dlouhé a až 12 m široké, ohraničovalo plochu kolem 380 ha, tedy téměř 
dvakrát větší než v Bibracte. Četné nálezy zbraní, zlámaných mečů, kopí, 
železných opaskových řetězů a štítových puklic i porůznu pohozené lidské 
kostry svědčí o válečné katastrofě. S tím souhlasí také dvojí opevnění, 
starší, provedené pravou galskou zdí, a druhé, jímž bylo zesíleno prvé 
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opevnění starou domácí technikou s kolmými dřevěnými sloupy v čele 
kamenné zdi. Širší pás na vnitřní straně opevnění nebyl zcela osídlen, 
patrně částečné sloužil i pro stáda dobytka. Avšak uvnitř oppida bylo 
zjištěno velmi husté osídlení s místní výrobou zbraní, skleněných náramků 
(hrubá skelná surovina se sem asi dovážela), keramiky, s vyspělým 
kovolitectvím a vlastní mincovnou. Místní ražby jsou v nálezech doloženy 
hliněnými formami na odlévání miskovitých polotovarů - střížků i 
hotovými zlatými mincemi. Nedaleko oppida (poloha Steinbichl) je keltské 
pohřebiště, druhé bylo uvnitř oppida (Hundsrücken). V Irschingu, vesnici 
asi 6 km na severovýchod od oppida, bylo r. 1858 nalezeno přes tisíc 
zlatých keltských mincí („duhovek"), v samotném oppidu byl r. 1936 
zachráněn poklad stříbrných keltských mincí v nádobě. Asi r. 15 před Kr. 
bylo oppidum dobyto Římany a jeho keltské jméno upadlo v době římské v 
zapomenutí. 

Oppidum Kelheim na severním břehu Dunaje, od Manchingu jen asi 30 
km na severovýchod (oppidum Alkimoensis geografa Klaudia Ptolemaia), 
bylo ještě rozsáhlejší (plocha asi 600 ha) a chránily je příčné valy mezi 
oběma vodními toky, Altmůhl a Dunajem (obr. 33). O jiných keltských 
oppidech na německé půdě můžeme se v této souvislosti zmínit jen zcela 
stručně. Heidegraben u Grabenstetten severně od Urachu ve Württem-
bersku, v nadmořské výšce kolem 700 m, představuje celou pevnostní 
soustavu o ploše přes 1400 ha a obvodu kolem 30 km, s vnitřním 
střediskem (1700x1800 m), dobře zajištěným „klešťovitými" bránami. 
Zarten u Freiburgu v Bádensku, Ptolemaiovo Tarodunon, kdysi helvetské 
středisko, je obehnáno valem a 12 m širokým příkopem, dosud však nebylo 
soustavně zkoumáno; jeho plocha zabírá asi 200 ha. Donnersberg v Rýnské 
Falci, spíše refugium, jedno z největších opevnění v Německu v nadmořské 
výšce kolem 800 mas obvodem asi 71/2 km dlouhým, má delší historii a 
nálezy od mladší doby halštatské. Opevnění bylo později rozšiřováno, a jak 
se zdá, již nedokončeno, brány mají klešťovitý půdorys. Altkönig, v oblasti 
pohoří Taunus, v nadmořské výšce 798 m, s dvojitým valem, má rovněž 
nálezy z doby halštatské i laténské; s předhradím zabírá velmi rozsáhlou 
plochu. Staffelberg na vyvýšené poloze, zcela ovládající krajinu, je 
mnohem menší (asi 40 ha, tab. XXXIV). Steinsburg na malém Gleichbergu 
u Römhildu v jihozápadním Durynsku v nadmořské výšce přes 600 m 
zabírá plochu asi 65 ha, obehnanou přes 10 km dlouhým kamenným 
opevněním; měl velký význam v počínající době laténské. Kdo byl však 
jeho vládcem v posledním století, zda Keltové nebo spíše již Germáni, 
nelze zatím bez systematického výzkumu rozhodnout. 
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Řadu dalších oppid bychom nalezli také na švýcarské půdě, u Bernu 
(Enge-Halbinsel), v Altenburgu u Schaffhausenu na Rýně, v dnešních 
obvodech měst Lausanne, Ženevy a jinde. 

 
OPPIDA NA NAŠEM ÚZEMÍ 

 
Pozdně keltská oppida na našem území jsou většinou umístěna tak, aby 

byla dobře chráněna od severu buď řekou, nebo jiným způsobem. 
Nejznámější z nich a zatím také nejdůležitější je Hradiště u Stradonic 
nedaleko Berouna, na pravém (jižním) břehu Berounky; zabírá asi 82 ha a 
leží v nadmořské výšce kolem 380 m. Nálezy odtud jsou nejbohatší, místo 
však nebylo soustavně zkoumáno, nýbrž bezplánovitě proryto v druhé 
polovině minulého století. Nález pokladu asi 200 zlatých mincí na hra-dišti 
r. 1877 rázem upozornil na toto místo a v krátké době tří let bylo 
samozvanými archeology a sběrateli rozryto a zničeno jedno z 
nejdůležitějších a nejbohatších keltských středisek ve střední Evropě. 
Zájem o nálezy ze Stradonic rychle rostl, a tak někteří podnikavci 
přistoupili k výrobě falzifikátů, které dodnes zatěžují nejrůznější evropská 
muzea. Dostaly se tam většinou z bývalých soukromých sbírek, z nichž 
sbírka Bergerova je dnes v Národním muzeu v Praze, sbírka ředitele hutí 
Grosse ve vídeňském muzeu. 

Hradiště u Stradonic je na ostrožně vymezené soutokem Habrovského 
potoka s Berounkou. Systém opevnění není dobře znám, jen na několika 
místech byly zjištěny zbytky kamenné zdi na sucho kladené, až 2,5 m 
široké. Celková situace naznačuje vlastní hradiště a předhradí (tab. XXXV a 
XXXVIII): nálezy dosvědčují, že jde o trvale osídlené oppidum, na němž se 
soustřeďovala značná výrobní činnost, kovolitectví, kovářství (též masová 
výroba železných spon), emailérství, hrnčířství aj. Nepochybně se tu také 
razila mince, neboť kromě mincí byly tu nalezeny stejné doklady jako na 
Manchingu (hliněné destičky s důlkovitými prohlubeninami na odlévání 
zlatých miskovitých střížků). V nálezech z druhé poloviny posledního 
století se zřetelně projevují důsledky živých obchodních styků s římským 
územím, odkud přicházelo až do Čech nejrůznější zboží, některé druhy 
spon, bronzové nádoby, gemmy i vinné amfory; mezi nálezy jsou také 
rámečky voskových tabulek na psaní a poprvé v našem pravěku též 
jezdecké ostruhy a klíče od domovních zámků. Na sklonku posledního 
století ztratilo asi toto oppidum keltskou svrchovanost a dožívalo ještě 
kratší dobu po rozhraní letopočtu, patrně již pod germánskou nadvládou. 
Některé nálezy z doby na přelomu letopočtu vedly patrně archeologa  



 
 

Obrázek 32. Keltské oppidum Hradiště nad Závistí u Zbraslavi. Na 
temenech vrchů Hradiště a Šance je rozsáhlé opevnění. Vlastní hradiště od 
plošiny u „Altánu" až k akropoli je rozčleněno v úzké terasy. Na plošině 
„Adámkovo mýto" bylo podhradí. Plocha celé p pevnostní soustavy měří 

asi 170 ha, vlastní hradiště asi 27 ha. 
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J. L. Píče, který předměty ze Stradonic publikoval, k domněnce, že tu bylo 
sídlo germánského vůdce Marobuda. 

Rozsáhlá pevnostní soustava Hradiště nad Závistí u Zbraslavi zabírá 
spolu s tzv. Šancemi plochu kolem 170 ha (vlastní hradiště asi 27 ha). 
Skládá se ze dvou částí, oddělených od sebe 120 m hlubokým Břežanským 
dolem. Vlastní (jižní) Hradiště spadá na západě v plošinu „U altánu", 
vypínající se asi 150 m nad hladinou Vltavy; ještě o 50 m výše je nejvyšší 
místo, akropol (obr. 32 a tab. XXXVI a XXXVII). Celé hradiště je obehnáno 
valem s příkopem, místy (u akropole) dosud až 6 m vysokým a u paty 25 m 
širokým. Plocha hradiště je rozčleněna v množství teras, kde stála patrně 
obydlí. Na jižní straně je asi o 100 m nižší podhradí (Adámkovo mýto). Z 
původních hradeb z kamene a dřeva zbyly dnes jen kamenné valy, dosud 
blíže nezkoumané. 

Na vlastním hradisku byly zjištěny stopy osídlení už z doby halštatské, 
pak hlavně z mladší doby laténské, z posledního století a z jeho sklonku, 
mezi jiným také malovaná keramika. Soustavný výzkum provádí od r. 1963 
Archeologický ústav AV ČR v Praze. Tento výzkum ověří i různé hypotézy 
o Závisti, např. o lokalizaci sídla Marobudova (J. Král), a mohl by vyřešit 
závažné problémy z minulosti naší země, z doby na rozhraní letopočtu. 

K hradišti jsou spojovacími valy přes Břežanský důl připojeny tzv. 
Šance, rovněž opevněné, takže celek vytváří rozsáhlou pevnostní soustavu. 
K Šancím se připojuje jakási předsunutá pevnůstka, spojující je s ostatním 
terénem. Některé známky nasvědčují, že tato druhá část soustavy byla 
budována chvatně a nebyla již dokončena. Tento celý pevnostní systém s 
délkou opevnění kolem 9 km a několika branami, z nichž jsou některé 
křídlovitě (klešťovitě) upraveny, patří k nejmohutnějším pevnostním 
soustavám ve střední Evropě a jeho budoucí výzkum nepochybně osvětlí 
mnoho důležitých otázek z doby přelomu starého a nového letopočtu. 

V přítomné době zkoumané oppidum v Hrazanech na Sedlčansku leží 
na ostrohu mezi Vltavou a potokem Mastníkem v nadmořské výšce kolem 
400 m. Poloha je částečně chráněna skalnatými srázy a pak kamennými 
hradbami, jejichž lícní strana je přerušována svislými mezerami po 
trámech, zapuštěných do země. Nejde tedy o typickou galskou zeď. Plocha 
hradiště s jižním a severním předhradím měří asi 40 ha. Do hradiště vedly 
patrně čtyři brány. Výzkumem odkrytá severní brána měla dovnitř zahnutá, 
asi 15 m dlouhá křídla, mezi nimiž byl 6 m široký průchod. Jak v bráně, tak 
v příjezdní cestě jsou dodnes hluboce zařezány koleje od vozů, které svědčí 
o velkém provozu (tah. XXXVIII). Šířka opevnění dosahovala 5-10 m, 
výška 4-5m. Uvnitř oppida se nalézají jednotlivé obytné objekty, ve střední 
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části také samostatné oplocené dvorce; celý systém vyhloubených studní 
zajišťoval pro obyvatele dostatečné množství pramenité vody. Zdá se, že 
oppidum v Hrazanech patřilo k posledním baštám keltské moci i v oblasti 
jižně od Prahy. Několikaletý soustavný výzkum, který vede L. Jansová, 
není dosud skončen, a jen některé jeho výsledky jsou předběžně 
publikovány. 

Jiné oppidum, podle předběžného průzkumu, by mělo být v Nevězících 
v okolí Mírovic na ostrožně při Vltavě; jeho hradba měla rovněž líc 
zpevněnou svislými, asi 30 cm širokými trámy, ve vzájemné vzdálenosti asi 
90 cm; za zdí byl pak násyp. Dalším opěrným bodem v pozdní době 
laténské byl pravděpodobně Zvíkov. 

Nejjižnější české oppidum v Třísově (okres Český Krumlov) bylo 
založeno v kraji bohatém na tuhu i železnou rudu, a to na výhodném místě 
při zákrutu Vltavy a ústí Kremžského potoka v nadmořské výšce kolem 
549 m. Hlavním opevněním s příkopem vede na západě brána, vytvořená 
křídly hradby zahnutými dovnitř hradiště; opevnění z kamene několik 
metrů široké mělo v čelní vnější frontě svislé trámy až 30 cm silné, 
postavené asi v metrových vzdálenostech. Celková plocha hradiště měří asi 
21 ha a dosavadní nálezy ji zařazují do mladé doby laténské. Východočeské 
lhotické hradiště u Nasavrk patří zatím k nejmenším, má ovšem impozantní 
valy a příkopy, dosud částečně zachované. Nálezů odtud je zatím známo 
málo, hlavně jsou to zlomky mladolaténské keramiky. Hromadné nálezy 
zlatých mincí a železných výrobků na Kolínsku naznačují, že i tam je třeba 
počítat s význačným centrem, dosud blíže neověřeným. 

Nejvýznamnějším moravským oppidem je Staré Hradisko u Okluk na 
Drahanské vrchovině, podobně opevněné jako oppida česká. Zabírá plochu 
asi 50 ha. Podél hlavní cesty se tam seskupovaly jednotlivé chaty, většinou 
dřevěné, bez jednotného plánu, někde izolovaně, jinde opět více 
pohromadě. Při hradbách domy nebyly, zdá se, že tam byl shromážděn 
dobytek. Vnitřní hradiště bylo od předhradí rovněž odděleno kamennou 
hradbou a příkopem. Systematický výzkum, prováděný před druhou 
světovou válkou J. Bóhmem, nebyl dosud skončen ani publikován. Nálezy 
však řadí oppidum jednoznačně do mladé doby laténské a není vyloučeno, 
že po jistou dobu přežilo i stradonické oppidum. 

Některé náznaky nasvědčují, že také Bratislava mohla být v 
mladolaténské době vynikajícím keltským střediskem, snad přímo 
oppidem. Jsou odtud známy poklady keltských mincí i rozsáhlé hrnčířské 
dílny, avšak podrobnějšímu výzkumu brání dnešními domy hustě zastavěná 
plocha. O zemplínském středisku na východním Slovensku není zatím jisto, 
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zda patří ještě do doby vlastní keltské vlády nebo již aspoň částečně do 
druhé poloviny posledního století, kdy se na Slovensku projevily důsledky 
dáckého zásahu. 

Ještě v době Caesarově existoval široký pás keltských oppid od Anglie 
přes Francii a jižní Německo (na sever až do Pomohaní) a naše území do 
Karpatské kotliny, s vysokou civilizační úrovní. Byl mezi nimi živý 
obchodní styk, který vyzařoval také do sousedních krajů. Civilizace oppid 
na území vpravo od Rýna trvala o něco déle než ve vlastní Galii, kde již na 
sklonku posledního století silně pronikala romanizace. Postupně ovšem 
pronikal římský vliv také do keltských oppid středoevropských. Současně v 
posledním století vyvrcholil vliv keltské civilizace na domácí 
středoevropské prostředí, vtiskl mu do značné míry svůj charakter, a 
ovlivnil tak další vývoj jeho kultury. Stoupající tlak germánský přivodil 
ovšem brzy změnu politické situace. 

Zvláštním zjevem v části keltského světa jsou v posledním století valem 
obehnané čtyřhranné polohy (Viereckschanzen). Nalézáme je hlavně v 
jižním Německu a seskupují se od horního Neckaru na jih až k alpským 
předhořím, na východ až asi k Innu (k Řeznu), tedy především v Bádensku, 
Württembersku a v Bavorsku. Většinou mají čtyřúhelníkovitý tvar (80x80 
m i více), hliněné valy bez vnitřní konstrukce s příkopem a s převýšenými 
rohy. Caesar se o nich nezmiňuje, ačkoliv jsou také v Galii jižně od dolní 
Seiny až asi k střední Loiře. V předalpské oblasti je jich již známo přes 
250; někdy se dva takové objekty objevují v nevelké vzdálenosti od sebe 
(Holzhausen, Ldkr. Wolfratshausen ve stometrové vzdálenosti, 
Niederleiendorf, Ldkr. Rottenburg ve vzdálenosti 40 m). Zdá se, že aspoň v 
některých případech byla předchůdcem pozdější valové úpravy palisádová 
stěna (Holzhausen). Půdorysy některých objektů jsou složitější a 
příkopovitě prohloubený přístup směřuje do jejich středu. Nejnověji jim Kl. 
Schwarz na základě nových výzkumů připisuje spíše kultovní charakter a 
domnívá se, že se z nich vyvinuly pozdější galsko-římské chrámy. Dříve 
byly tyto objekty považovány některými badateli za dvorce, nebo dokonce 
za ohrady pro dobytek, někdy i za vojenská zařízení. Některé z nich jsou na 
půdě oppid (Dönnersberg), jiné v blízkosti dvorců z doby římské. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Obrázek 33. Poměr rozlohy keltských oppid k rozloze středověkých 
německých měst, obehnaných hradbami (podle W. Krämera). 
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OBCHOD A DOPRAVA 
 
Již ve starší době byla keltská oblast spojena se vzdálenými zeměmi, 

poněvadž Francií a jižním Německem vedly důležité dálkové spoje. Situaci 
v mladší době halštatské a v počínající době laténské jsme poznali již dříve. 

Alpské pohoří přestalo být překážkou obchodních styků a některá místa 
na obou stranách Alp se stala překladišti a důležitými opěrnými body 
dálkového obchodu. Archeologická situace naznačuje, že v době laténské a 
zvláště v mladší její polovině byl dálkový obchod dobře organizován. 
Denní pochody kolem 30 km předpokládaly obvyklé místo oddechu a 
noclehu. Některá místa z mladší doby laténské bývají dokonce někdy 
pokládána za celní stanice, např. samotné La Tène ve Švýcarsku. Význam 
stálých tržišť stoupal v důsledku hospodářských a sociálních proměn a 
budování oppid. Některá z nich byla vybudována na starých křižovatkách 
obchodních cest a byla proslulá svými obchodními styky. Ve výhodě byla 
zvláště taková místa, která ležela na rozhraní kmenových území, jako 
Noviomagus (Nijon) u Lingonů. Některá střediska, důležitá později v době 
římské, vznikla vlastně z keltských středisek a tržišť: Forum Julii (Fréjus), 
Forum Neronis (Lodève), Forum Segusiavorum, Augustomagus aj. 

Na keltských tržištích se obchodovalo s nejrůznějším zbožím. Na 
Bibracte bylo velké skladiště obilí a v místě tržiště se nacházelo množství 
mincí různých keltských kmenů. Rozsáhlý systém zemních zásobáren 
odkryl v minulých letech výzkum na oppidu Manching a také nálezy ze 
Stradonic svědčí o velmi živém obchodním styku. V mladší době laténské 
se množí nálezy součástí koňských postrojů, jezdeckých ostruh i koňských 
podkov, které naznačují, že četné cesty měly již tvrdou kamenitou vozovku, 
nebezpečnou pro koňská kopyta. Obchodní styk byl živý a rychlý. Používal 
různých prostředků: soukromý movitý majetek jednotlivců rychle vzrůstal a 
byl v domech chráněn důkladnými dveřními zámky. 

 
KELTSKÁ MINCE - NEJSTARŠÍ MINCE VE STŘEDNÍ 

EVROPĚ 
 
Již od mladší doby halštatské se vyvinul zvyk považovati za standardní 

hodnoty kusy hrubého železa přibližně o stejné váze, upravené do 
dvojhrotých hřiven, nejširších ve střední části. Z keltského území se 
vyvážely do všech sousedních oblastí a zvláště v Británii se dlouho udržely 
jako jednotka hodnoty. 
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Jinak se dodržovaly určité zvyklosti výměny hodnot. V Irsku podle 
tradice 6 jalovic nebo 3 dojnice byly protihodnotou za otrokyni: keltští 
otroci byli vítaným objektem směny ve středomořských oblastech; avšak 
římští obchodníci odebírali, zvláště v mladší době, keltské obilí, maso, 
galskou slaninu, šunku a vlnu a dodávali do oppid různé výrobky z 
římských nebo provinciálních dílen a také jižní víno. 

Neobvyklý rozvoj keltské moci v době největšího hospodářského a 
obchodního rozkvětu vynutil si ražbu vlastní mince, první „barbarské" 
mince v Galii a ve střední Evropě. Keltské ozbrojené tlupy poznávaly 
výhodu peněz již od 4. století, zvláště za svých výprav do Řecka a Itálie a 
keltští žoldnéři v cizích službách brali v této minci svou odměnu. Dokud 
Keltové podnikali se zdarem různé vojenské výpravy, nebyla vlastní mince 
nutností. Když se však postupně od 3. století jejich hospodářská základna 
opřela o vlastní výrobní činnost, která pak produkovala více, než bylo třeba 
k uspokojení místního prostředí, stala se vlastní keltská mince 
předpokladem dalšího rozvoje. 

V keltském světě byly obvyklé dva mincovní systémy, ražby zlaté a 
stříbrné; vzácnější byly mince z jiného kovu, z mědi, bronzu nebo z potinu 
(slitiny bronzu se značným obsahem cínu). V českých zemích razili 
Keltové mince hlavně ze zlata, stříbrné mince zůstávaly v menšině: dále na 
východě v Karpatské kotlině byly více rozšířeny mince stříbrné. Na západě 
kolovaly mince z obojího kovu. Rozhodoval ovšem i dostatek potřebného 
kovu v určité krajině. 

Nejstarší keltské mince se objevují ve 2. století, hlavně asi od jeho 
poloviny, a napodobují předlohy makedonsko-řecké. Takovou předlohou 
byly statéry Alexandra III. Makedonského s hlavou Pallas-Athény s 
vysokou korintskou přilbicí na aversu (líci) a s okřídlenou bohyní vítězství 
Niké na reversu (rubu), s vavřínovým věncem v pravici. Tyto zlaté mince 
měly původně řecký nápis (legendu), vážily kolem 8,4 g a jejich průměr 
dosahoval 18-20 mm (celé statéry; kromě toho byly raženy jejich díly, 
třetinky, osminky a čtyřiadvacetinky). Známe je z Čech (hromadný nález z 
Nechanic u Hradce Králové, Starý Bydžov) a z mnoha míst na Moravě, 
zvláště v okolí oppida Starého Hradiska, objevují se však také v Rakousku 
a v části Maďarska. 

Pozdější ražby tohoto typu však hrubnou a vzdalují se od původní 
předlohy. 

Ve střední Evropě, od Slezska přes naše země až do Rakouska, se 
objevují také zlaté ražby s hlavou Pallas-Athény na líci, na rubu však s 
postavou bojovníka se štítem, opaskem na kyčlích a zdviženým kopím, 
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tedy s motivy bližšími domácímu keltskému prostředí; váží kolem 8,16 g a 
jejich průměr kolísá mezi 15-17 mm. I tyto ražby postupně hrubnou až v 
nezřetelné obrysové vypukliny a postava bojovníka se někdy mění v matný 
obrazec. Ryzost zlata však často dosahuje až 97 %. Zdá se, že byly v oběhu 
v době květu oppid, neboť jsou i na stradonickém hradišti. Někdy se užilo 
kolků řady Athény-Alkis také pro ražby stříbrné. 

V dnešní Francii působil na mincovnictví silný vliv Massilie, která 
velmi záhy užívala mincí maloasijských řeckých kolonií, pak je 
napodobovala a od 4. století vydávala vlastní drachmy (s hlavou nymfy a s 
lvem, později i s býkem na rubu): razila též mince bronzové a potinové. 
Podobně měly později svou vlastní minci také Rhoda, Emporion a jiné 
kolonie v severní části východního pobřeží Iberského poloostrova. Tyto 
mince se obchodem dostávaly do Galie a někdy i do střední Evropy, neboť 
bronzové napodobeniny s obrazem útočícího býka byly nalezeny jak v 
Bibracte, tak i u nás na Stradonicích. 

Ve vlastní Galii silně zapůsobil na mincovnictví statér Filipa 
Makedonského s Apollonovou hlavou a bigou (dvoukolovým vozem se 
spřežením a vozatajem). Obraz byl zjednodušen, později se objevuje místo 
dvou koní jen jeden, jako typický znak galského mincovnictví. Koni na 
rubu byla pak přidána ještě lidská hlava (androkefální kůň, tj. s lidskou 
hlavou). Řecká jména (jméno Filipovo) na těchto mincích brzy zhrubla a 
ustoupila domácím keltským jménům; později se jména na mincích 
objevují jen vzácně, nejčastěji v území Treverů (Abucatos na biturižském 
statéru, Niros na zlaté minci Nerviů nebo Treverů, Pottina, Lucotios, 
Vocaran aj., snad jsou to jména kmenových vůdců). Zhrublé lité „koule" a 
hroudy (globules) s takřka nezřetelnými již obrazci se objevují stejně na 
západě v Galii, jako v Čechách. 

V Galii byly později raženy stříbrné mince po způsobu římských 
republikánských denárů z 2. století, s jezdcem v oblasti francouzsko-
švýcarské, s koněm a legendou Kal, Kaledu, připisované někdy Haeduům 
(byly nalezeny ve stanici La Tène, ale také na stradonickém hradišti v 
Čechách) nebo s lidskou figurou, která drží v ruce torques. 



 
 

Obrázek 34. Zlatá keltská mince v Čechách, nejstarší mince ražená na 
našem území. 1 Nechanice u Hradce Králové. Napodobenina statérů. - 2 
Hradiště u Stradonic nedaleko Berouna. Mince se stočeným drakem. - 3 

Kopidlno u Jičína. Mince s obrazem kance. - 4 Nižbor-Stradonice u 
Berouna. Mušlovitá mince. - 5-6 Hradiště u Stradonic nedaleko Berouna. 

Zlaté „duhovky" miskovitého tvaru. 
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V téže době bylo mincovnictví rozšířeno také na jihovýchodě, v Noriku, 
na území rumunsko-uherském, srbském a bosenském. V těchto karpatských 
oblastech byly mimo jiné předlohou pro domácí minci tetradrachmy 
(čtyřdrachmy) Filipa II. Makedonského, které ještě dlouho po jeho smrti 
byly raženy pro výplatu vojenského žoldu a pro obchodní styky se 
sousedními barbary. Takové ražby, prováděné nejčastěji v Amphipoli (na 
egejském pobřeží východně od poloostrova Chalkidiky), po pádu 
makedonské moci (bitva u Pydny r. 186 př. Kr.) ustávají, a proto sousední 
kmeny je samy napodobují. Některé typy těchto mincí byly patrně raženy i 
na dnešním Slovensku asi z místního stříbra; tzv. audoleonský typ (na 
reversu je obraz koně a nezřetelná legenda Audoleon) je nejvíce soustředěn 
kolem pohoří Matra, příbuzný hontský typ je rozšířen od Burgenlandu až 
do bratislavské oblasti. Norické stříbrné ražby, na reversu s koníkem nebo 
jezdcem a s Apollonovou hlavou na aversu, mají někdy i legendu (Boio, 
Tinco, Nemet, Andamati aj.). 

Ve střední Evropě se objevují asi na rozhraní 2. a posledního století před 
Kr. zlaté ražby (statéry) s obrazem kance na reversu, hojné zvláště v 
Čechách: dobře korespondují s významem podoby kance v keltském 
prostředí. V Čechách také nalezneme zlaté statéry se zhrublou podobou 
hlavy na aversu a s běžícím nebo klečícím mužem se zkříženými tyčinkami 
v pravé ruce, a statéry se stočeným drakem s otevřenou tlamou na reversu 
(Rolltier, původ motivu se hledá ve skythském okruhu); jsou známy z 
Osová a zvláště ze Stradonic u Berouna i z jiných míst. 

Prvou polovinu posledního století zřejmě vyplňují dva druhy 
miskovitých zlatých mincí. Západnější skupina miskovitých mincí, lidově 
nazývaných duhovky (Regenbogenschüsselchen, poněvadž na čerstvě 
zoraném poli se zvláště dobře zrcadlí po dešti, když se objevuje duha), jsou 
hlavně rozšířeny v Bavorsku, a proto se připisují Vindelikům: nalézají se 
však od východní Francie až do Čech. Objevuje se na nich do kruhu 
stočený drak a na reversu torques se šesti koulemi, později již jen dračí 
nebo ptačí hlava a pouhý věnec; v Porýní bývá kombinován s triquetrem. 
Nejvíce takových mincí pochází z pokladů. V Irschingu u Manchingu v 
Bavorsku jich bylo přes tisíc, v Gagers jižně od Manchingu asi 1400, jsou 
však i ve Švýcarsku a také na stradonickém oppidu. Jejich bílé zlato má 
často již menší ryzost, někdy pod 70 %. 

 
Těžké zlaté „hroudy" (Goldknolle) o ryzosti až 90 % a průměrné váze 

7,45 g nemají ještě vysloveně miskovitý tvar. Jejich obraz je zhrublý, 
nejasný, často jsou na nich jen nezřetelné hrbolky. Byly součástí proslulého 



nálezu mincí, objeveného už r. 1771 nedaleko vsi Podmokly blíže Zbiroha 
na Rokycansku. 

V bronzovém kotli kromě stříbrného náramku bylo prý na 5000 zlatých 
mincí, celých, třetinek, i osminek, tedy poklad několika kilogramů zlata. 
Nález byl rozchvácen, jen část (asi 1260 mincí) se podařilo stáhnout do 
fürstenberského knížecího úřadu, většina byla však pak přetavena na 
fürstenberské dukáty. 

 
 

 
 

Obrázek 35.  Keltská biateková mince z prvé poloviny posledního 
století př. Kr.: 1 Zlatá mušlovitá mince s jménem Biatec. 1 Bratislava-

Jarovce - 2 Reca na Slovensku. - 3 Bratislava, Slovensko (poklad 
biatekových mincí). - 4 Jarovce (Bratislava-okolí). 
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Druhá, východnější skupina miskovitých mincí se nazývá mušlovité 
statéry nebo prostě zlaté mušle; v literatuře bývá často zaměňována s 
duhovkami. I tyto bývají z kvalitního zlata (až 97%), o váze kolem 6,5 g, a 
byly raženy také v třetinkách a osminkách. Jejich provedení je hrubší. Na 
reversu mají paprskovitý obrazec v miskovitém prohloubení (proto název 
mušle, obr. 34), na přední vyklenuté straně bývá pětipaprsková značka 
připomínající ruku, někdy ještě s kuličkami nebo s dvěma půlměsícovitými 
značkami. Tyto mince jsou zcela běžné v pokladech mincí i na oppidech 
(Podmokly u Zbiroha, poklad mincí na stradonickém oppidu, Staré 
Hradisko na Moravě aj.). Někdy byly raženy mušlovité mince také ze 
stříbra. 

Stříbrné ražby se v pozdější době vůbec hodně rozmohly, hlavně patrně 
pro místní styk. Lze je rozlišit v mnoho typů. „Haedujská" mince s obrazem 
vlevo hledící hlavy a na rubu s koněm ve skoku doleva, o váze kolem 0,45 
g (v pokladu ve Villeneuve-au-Roi bylo z 15 000 mincí na 2000 ražeb 
tohoto typu), mince s křížem zdůrazněným někdy ještě kuličkovitými 
vypnulinkami, numizmatiky nazývaná tektoságskou (je běžná ve 
Württembersku, Bádensku a švýcarsko-francouzské oblasti, váží nejčastěji 
kolem 7 g), karlsteinský typ miskovitý s obrazem koně na reversu o váze 
jen kolem 4 g a mnoho jiných typů. Na oppidech se tyto různé typy mincí 
setkávají, např. v pokladu na Stradonicích (přes 500 mincí). Některé z nich 
byly patrně přímo raženy na Stradonicích, tak zvláště mince o váze 0,4 s 
hlavou na aversu a s koněm s perlovitou hřívou ve skoku na reversu. Na 
Starém Hradisku jsou v dosavadních nálezech zastoupeny hlavně zlaté 
mince, stříbrné jsou tam vzácností. 

 
N e j m l a d š í  k e l t s k á  m i n c e .  
 V jihozápadním cípu Slovenska hromadí se nálezy velké stříbrné mince 

(tetradrachmy, čtyřdrachmy) typu Biatec, které jsou nejmladší keltskou 
mincí v této oblasti ještě před dáckou okupací Panonie a přilehlé části 
Slovenska. Byly patrně raženy přímo v bratislavské oblasti, kde známe také 
jiné stopy silného pozdně laténského osídlení, a náleží asi do druhé čtvrtiny 
posledního století, asi mezi léta 75-50. Tyto velké stříbrné mince, průměrně 
16,5-17 g těžké, jsou již silně ovlivněny římskými denáry z posledního 
století. Na líci mají jednoduchý obraz hlavy nebo dvě částečně se 
překrývající hlavy (obr. 35), na rubu obraz jezdce, gryfa, kentaura, lva nebo 
jiného zvířete, také stočeného draka. Písmo na těchto mincích je latinská 
kapitála a je to vlastně nejstarší latinské písmeno na našem území. Na 
mincích jsou uvedena osobní jména, patrně knížat nebo vůdců, nejčastěji 
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jméno Biatec nebo Biat (odtud název biateková mince), ale i mnoho 
dalších: Nonnos, Devil, Busu, Titto, Coviomarus, Fariarix, Maccius aj. 
Kromě velké stříbrné mince byla ražena i menší, tzv. simmeringského typu 
(název podle naleziště Simmering-Wien), někdy s legendou Nonnos. 

Většina pokladů stříbrné mince biatekového typu je na Slovensku v 
bratislavské oblasti. Z dosud známých 14 pokladů je 6 přímo v Bratislavě 
(z posledního z r. 1942 bylo zachráněno 270 mincí), jeden poskytla Reca, 
další Stupava, Trnava a Jarovce (dříve Deutsch Jahrndorf). V posledním z 
nich byl též zlatý mušlovitý statér s legendu Biatec, téhož typu, který 
nalézáme v Čechách bez legendy; posiluje domněnku, že část Keltů (Bójů) 
přesunula svá sídla v prvé polovině posledního století z Čech do panonsko-
slovenské oblasti. Nálezy mincí biatekového typu zasahují také do 
sousedních Rakous, do té části, která je pokračováním bratislavské oblasti. 
Ukládání těchto pokladů mincí do země v jihozápadním cípu Slovenska je 
zřejmě odrazem nejistých a nebezpečných dob za války bojsko-dácké v 
polovině posledního století. Po porážce Bójů zůstala patrně tato mince ještě 
kratší dobu v oběhu, nová se však již nerazila. 

Složitější je otázka, kdo vlastně měl právo v keltském světě razit minci. 
Mnoho badatelů soudí, že mince vydávali hlavně vládcové, knížata nebo 
vůdcové (legendy některých mincí tento názor podporují), vydávají určité 
typy za minci kmenovou nebo soudí, že mincovní právo měla oppida, často 
považovaná rovněž za sídlo vládců. Celý vývoj keltského mincovnictví ve 
střední Evropě trval zhruba jedno století. Přesvědčivá lokalizace keltských 
kmenů ve střední Evropě činí značné potíže a zůstává otázkou, zda skladba 
středoevropských keltských kmenů ve vrcholu keltské moci, v době květu 
oppid, byla naprosto jednotná. V keltském mincovnictví se jasně obrážejí 
charakteristické rysy celého keltského vývoje. Ani v ražbách není naprosté 
jednoty; zjišťujeme tu velké množství ražeb a značné kolísání váhy. Proto 
také dvouramenné jemné vážky byly v obchodním styku nezbytným 
opatřením a na oppidech jsou v mnoha exemplářích (Bibracte, Hradiště u 
Stradonic, Třísov, Staré Hradisko aj.). V některých případech, hlavně na 
západě, bylo dokonce třeba vydanou již minci zvláště signovat nebo 
kontramarkovat. 

Zdá se proto, že mincovních míst bylo mnoho a že ne vždy se shodovala 
se středisky jednotlivých kmenů, neboť ani výrobní střediska na vrcholu 
keltského rozvoje nesouhlasila vždy s politickým ústředím kmenů. Zájmy 
hospodářské a obchodní tehdy již naprosto převažovaly a stará kmenová 
společenství postupně ztrácela svou původní úlohu; spojování jednotlivých 
částí různých kmenů bylo zcela běžné. Ražba mincí v některých oppidech, 
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např. na Manchingu nebo na Hradišti u Stradonic, je bezpečně doložena 
nálezy, hlavně hliněnými destičkami s miskovitými prohlubeninami na 
odlévání hrubého tvaru mince, který pak ražbou obdržel konečný vzhled; 
na některých těchto destičkách jsou dosud stopy zlatého kovu. Avšak zcela 
podobné destičky nalezneme také ve venkovských osadách na 
Novostrašecku (Tuchlovice). Patrné každé větší produkční centrum mohlo 
přistoupit k vydávání mincí a jen rámcově dodržovalo běžné mincovní 
zvyklosti. Mince se pak při převodech vážily a podle váhy a jakosti kovu se 
určovala jejich hodnota. 

V druhé polovině posledního století vlastní keltské mincovnictví ve 
střední Evropě upadá. Jen pokeltštěným Eraviskům v okolí Budapešti se 
připisují ražby, které napodobují římské denáry z poloviny posledního 
století. Nalezneme je také na Slovensku a často mají legendu Iravisci, 
Ravis, Ravit. Též norické ražby obíhaly až do doby římské vlády. V Galii 
po římském vítězství si některá města ještě na krátkou dobu udržela právo 
vydávat vlastní minci, vše to však bylo již jen dožívání a skomírání 
samostatného keltského mincovnictví. 

Keltská mince se objevuje také v hrobech jako milodar, někdy přímo v 
ústech zemřelého, a pomáhá nám tak vypracovat přesnější chronologii 
nálezů. Značná výtvarná hodnota řadí keltskou minci do celkového rámce 
keltského umění, neboť na mincích se objevují jeho různé typické prvky: 
kanec, kůň, bojovník, motiv useknuté hlavy, torques, triskeles-triquetrum, 
kolo s paprsky aj. 
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VIII. Keltské umění a svět náboženských 
představ 

 
Geometrický sloh starší doby železné byl na sklonku doby halštatské 

vystřídán živější zvěrnou a rostlinnou ornamentikou, obohacenou o motivy 
lidské hlavy, které nalézaly oblibu hlavně v aristokratickém prostředí 
vedoucích kruhů. Z jihu a jihovýchodu proudily na keltské dvory bohaté 
importy, přinášely nové vzory a nové módní prvky. Brzy však, nejpozději 
od druhé poloviny 5. století, vznikaly při keltských dvorech domácí 
umělecké dílny. Pracovali v nich umělečtí řemeslníci a znalost cizích 
předloh a motivů spojovali s vlastní tvůrčí činností a dovedností, přetvářeli 
cizí podněty po svém a vyráběli ony originální šperky, v nichž stále víc a 
více se hlásily zárodky nového laténského stylu. Časně laténský styl 
vznikal v dvorském prostředí, hlavně v prostoru mezi Moselou, Sárou a 
Rýnem. Toto nejstarší ryze keltské umění mělo několik kořenů a 
základních složek. Jižní a jihovýchodní prvky poskytla Itálie a Řecko a 
snad až odtud časem přicházeli umělečtí řemeslníci, aby vstupovali do 
služeb domácích dvorů. Časně keltské zlatnické dílny často pracovaly s 
takřka ryzím zlatem, až 99% čistoty. Doklady o existenci takových dílen 
poskytla archeologie. V Langenheimu (Taunus) a Sefferweichu (Eifel) 
nalézáme surový materiál i polohotové výrobky, v neuwiedské pánvi blízko 
Koblenze zjišťujeme na různých místech téměř identické výrobky 
pocházející pravděpodobně z jedné dílny, a to nejen šperky, ale i kování 
vozů (Waldgallscheid, Besseringen, Kaerlich). Nikoliv monumentální 
architektura a skulptura, ale umělecké řemeslo se stalo hlavní doménou 
keltského umění a poskytlo největší přínos pro vývoj střední a severní 
Evropy. Virtuózní pracovní technika se od počátku spojovala se zvláštní 
zálibou v ornamentice a vytvářela díla trvalé hodnoty. Časně laténský styl, 
který se téměř sto let vyvíjel, asi od poloviny 5. století, má četné rysy 
umění počátečního, v němž se teprve postupně uplatňují všechny 
charakteristické prvky a motivy. 
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ČASNĚ LATÉNSKÝ STYL KELTSKÉHO UMĚNÍ 
UMĚLECKÉ ŘEMESLO A KELTSKÁ ORNAMENTIKA 

 
Práce časně laténského stylu jsou ještě úzce spojeny s importy druhé 

poloviny 5. století. V některých rysech se opírají o předlohy italsko-
etruské, v jiných o prvky ještě vzdálenějšího původu řeckého, ale i íránsko-
perského a středoasijského. Již před koncem 5. století se v keltském 
prostředí objevil motiv lidské masky, někdy ještě ověnčený jakousi 
dvoulistou korunou -sdruženým motivem „rybích měchýřů". Takové masky 
nalézáme na jemně vytepávaných pracích ze zlata i z bronzu, jejichž jádro 
bylo často zhotoveno ze železa. Jsou tak zdobeny zlaté plechy ze 
Schwarzenbachu (obr. 25), ale i faléry (koňské puklicovité ozdoby) z 
Hořoviček u Podbořan v Čechách, na jejichž bronzovém povlaku se 
železným jádrem se střídají vytepané lidské masky, ověnčené motivem 
rybího měchýře, s jinými výzdobný-mi prvky ještě v čistě kruhovitém 
uspořádání (tab. VIII), nebo konvice z knížecího hrobu z Halleinu-
Dürrnbergu v Rakousku (obr. 16). Motiv masky byl zajisté převzat ze 
Středomoří a procházel v keltském prostředí různými stadii vývoje, od 
tvarů přehnaných s rozšklebeným obličejem až k vyrovnanějším. Kromě 
toho se k němu přidružil motiv rybího měchýře jako velmi charakteristický 
keltský projev, dlouho potom oblíbený a převzatý také keltským 
sochařstvím. 

Keltské zlatnictví, kovotepectví a kovolitectví brzy rozvíjelo i další 
motivy. Z jihu převzalo některé prvky rostlinné, zvláště listovité palmety, 
úponky a lotosové květy, a kombinovalo je pak s prvky tvaru písmene S 
(esovité motivy), sestavovanými v nejrůznější obrazce lyrovité, pro keltské 
umění zvláště typické. Tyto esovité motivy, skupinovitě řazené vedle sebe 
nebo do sebe zavěšované, vytvářejí někdy souvislou výzdobnou řadu: jindy 
se seskupují dva esovité prvky a tvoří základní motiv „esovité" lyry, 
kombinovaný často ještě s palmetami v tzv. lyrovité palmety. 

Esovité lyry zdobí již zlatý prsten z Rodenbachu, provedený v časném 
stylu. Udržují se však velmi dlouho i v pozdějších stoletích v kovotepectví, 
např. na bronzových pochvách mečů (Jenišův Újezd u Bíliny v Čechách, 
obr. 21) nebo na keramice, buď vyryté, nebo vkolkované. Ovšem i palmety 
podstupují svůj vývoj a bývá jich užito nejrůznějším způsobem: jsou 
spojovány s lyrou v jeden celek nebo užity jen z poloviny či jen zčásti v 
různých obměnách (půlpalmety, dílčí a srpkové palmety, skočné palmety 
aj.). 
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Také spirála čím dále tím více ovládá keltskou ornamentiku. Kombinuje 
se v různých sestavách, je ve stavu stálého přerodu, zduřuje se, nabobtnává 
a plasticky trubkovitě zbytňuje. Vznikají pravotočivé i levotočivé útvary, 
které ve vrcholné době keltského umění vytvářejí velmi složité kompozice, 
někdy plošně arabeskového charakteru, jindy plasticky zdůrazněné, 
segmentové útvary, vířivá schémata a trojramenné vířivé obrazce (triskeles, 
triquetrum). Postupně se hlásí další znak keltského umění; odvrat od přísné 
symetrie, která byla dědictvím doby halštatské, k uvolněné souměrnosti, ba 
dokonce až k asymetričnosti. Nekonečné variace několika základních 
křivočarých prvků, prováděné s podivuhodnou citlivostí a vynalézavostí, 
přecházejí až do bohatých kompozic, v nichž je patrné skryta nám vždy ne 
zcela pochopitelná symbolika. 

Tento časně laténský styl keltského umění se hlásí brzy po polovině 5. 
století, jak nám ukazuje obsah knížecího hrobu v Kleinaspergle ve 
Württembersku. Importované atické misky opatřil tu keltský umělec 
prolamovaným zlatým pláštěm, na němž je vybíjená perličkovitá výzdoba 
kombinována s jednoduchými útvary více méně listovými. Zlatá kování 
picích rohů, ukončená beraní hlavou, jsou pokryta rovněž perličkovitou 
výzdobou a v jednom případě také motivy esovité prohnutých kozích rohů, 
sestavených do hadovité vlnice. Na zlatých destičkách z knížecího hrobu z 
Ferschweiler u Bollendorfu (eifelská oblast), které patrně kdysi zdobily 
bronzovou skříňku na šperky, se objevují již vytepané lotosovité květy, 
stále ještě stereotypně kruhovitě seřazené jako dříve v době halštatské, a 
masky Siléna (?) s třemi růžky. Na zlatém kotouči s korálovými vložkami z 
Auvers-sur-Oise (Seine et Oise), který byl původně koňskou falérou, však 
již splývají v jednotnou kompozici maskovité motivy i plasticky 
zdůrazněné esovité lyry a měchýřovité - kapkovité útvary, prostoupené 
perličkovitými liniemi jako doplňkovou výzdobou. Dospívá se již ke 
kompozici pravidelného rytmu a značné životnosti, která přes svůj pevný 
řád je mnohem živější. Na zlaté destičce z Weisskirchen, jemné práci z 
listového zlatého plechu na železném podkladu, jsou kombinovány čtyři 
lidské masky kolem ústředního kruhovitého motivu a zasazeny do 
zduřených měchýřovitých útvarů, perličkovitě lemovaných: vznikl tak 
výtvarný celek, který sice ještě nese stopy starého geometrického myšlení, 
avšak působí již dojmem zcela novým. Výzdoba zlatého prolamovaného 
pláště z mohyly ve Schwarzenbachu (Birkenfeld) je již ovládána dokonalou 
kompozicí, která rozvíjí listovité a kapkovité motivy v početných variacích, 
opět s doplňkovou perličkovitou výzdobou, a esovité motivy řadí do 
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trojramenných obrazců na způsob triquetra, vytvářejíc při tom vzájemným 
seskupením obrazce esovité lyry. 

Šperky z hrobu kněžny v Reinheimu v Sársku v mnohém svými motivy 
prozrazují také vliv orientálního vkusu. Zlatý torques má plasticky 
propracované konce s lidskými hlavami a lvími maskami, bohatě zdobený 
náramek, motiv okřídlené postavy, spona je ukončena maskou a bronzová 
konvice s výlevkou a bohatým cizelovaným ornamentem je opatřena uchem 
s plasticky provedenou vousatou lidskou hlavou. V hrobě bylo též 
bronzové zrcadlo s antropomorfní rukojetí. 

Právě zmíněná konvice je již ukázkou vlastní keltské výroby. Vývoj 
keltské ornamentiky postupně dosáhl neobyčejné virtuozity vzájemnou 
kombinací masek různého charakteru, kapkovitých a měchýřovitých útvarů, 
spirál, lyrovitých obrazců i motivů šnekovitých v promyšlené kompozici. 
Současně však vyspívají i ostatní techniky umělecké tvořivosti, nejen 
kovolitec-tví a kovotepectví, ale i prolamování ploch i vykládání korálem 
nebo zdobení emailem. Ani zobákovitá konvice ze 4. století z Basse-Yutz 
(Moselle), dříve často uváděná jako konvice z Bouzonville, není již 
importem, nýbrž velmi dokonalým keltským dílem, jednou z nejkrásnějších 
prací keltské toreutiky. Reliéf, plastická i rytá výzdoba jsou tu 
kombinovány s korálem a emailem. Ucho konvice je dole formováno 
maskovitě, nahoře ve zvířecí, snad vlčí hlavu. Štíhlý tvar poněkud 
připomíná zobákovitou konvici z Hallein-Dürrnbergu (Salzburg), rovněž ze 
4. století, bohatě zdobenou jak měchýřovitými motivy a palmetami, tak i 
lidskými hlavami a zvířecími figurkami. 

Práce časného stylu v mnohém ještě užívají archaické a sub-archaické 
(poarchaické) klasické formy, převzaté z řeckého světa, které v odlehlých 
oblastech civilizace se udržovaly velmi dlouho. Kopírují etruské motivy 
(zlatý prsten z Rodenbachu), přebírají zvěrné motivy z italsko-etruské 
oblasti (láhev z Matzhausen) i orientální impulzy hlavně zvěrného 
charakteru. Nejvíce jsou zastoupeny v jihozápadním Německu, v části 
Francie a Belgie, jsou však také v Čechách a v Rakousku. Mimo jiné patří k 
nim již dříve uváděné maskovitě spony, konstruktivně vycházející ze 
schématu italské spony certoské. Nalézáme je v pásu od středního Porýní 
na východ až do středních Čech. Jejich hlavním znakem jsou masky lidské 
i zvířecí, v různém pojetí, někdy ještě ve věrnější podobě, jindy tak 
fantastického vzezření, že jen obtížně rozlišujeme motiv lidské masky od 
zvířecí. 

Některé české nálezy maskovitých spon jsou zvláště pozoruhodné a 
hodnotné (Panenský Týnec, Chýnov u Prahy, tab. VII a VIII). Proto je 
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velmi obtížné přisvědčit oněm domněnkám, které se snaží severozápadní 
Bavory a české území v počínající době laténské označit za odlišný okruh 
východní, ilyrský. Maskovitě spony jsou též ve Württembersku, Bádensku 
a v Porýní, a to společně s nálezy zřejmě již keltského charakteru. 

V uvedené souvislosti je třeba všimnout si ještě jiných nálezů na území 
severně od Alp. Kromě nejnovějších nálezů z Hallein-Dürrnbergu, zatím 
jen předběžně publikovaných (obr. 16), je to především meč z Hallstattu s 
pochvou figurálně zdobenou (obr. 21). Její figurální motivy jsou nekeltské 
a ukazují spíše k jihu do Itálie (Este, prostředí etruské), některé jejich 
detaily v oděvu a ve výzbroji však ukazují na domácí prostředí. Patrně je to 
výrobek zbrojířské dílny severoalpské pod silným vlivem atestinského 
okruhu (Este) v severní Itálii. Z téže doby, asi ze 4. století, pochází také 
meč z mohyly u Dražiček na Táborsku v Čechách, jehož pochva má 
listovitou rytou výzdobu a srdcovité nákončí s medailonkovými jímkami 
pro koral (tab. XXVI). 

 
 

 
 

Obrázek 36. Helma s rohy z Temže u mostu Waterloo. Práce 
„temžského" údobí z doby kolem r. 25 př. Kr. Podle S. C. Foxe. 
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ZRALÝ STYL LATÉNSKÝ 
 
Zralý styl laténský, nazývaný též waldalgesheimský, je projevem druhé 

fáze keltského umění od druhé poloviny 4. století a představuje nám již 
hotové a vyzrálé keltské umění. Podle nálezů spatřujeme ústředí tohoto 
zralého stylu v Porýní, v části Švýcarska a ve Francii, jednotlivé výrobky 
jsou však již rozptýleny po celé evropské pevnině, všude tam, kam až 
dospěly keltské ozbrojené síly. Je to současně styl období vrcholu keltské 
expanze. Hrob z Waldalgesheimu, který svými klenoty (tab. XIV) propůjčil 
tomuto stylu druhé jméno, a hroby ve Filottrano v Itálii lze zhruba datovat 
do téže doby, ke sklonku 4. století př. Kr. 

V  obojím případě jde o výrobky zralého stylu. Také většina předmětů z 
hrobů v Montefortino u Bologne, v Marzabotto i v jiných místech 
severoitalských je až z konce 4. století a z 3. století: časně laténský styl 
keltského umění je v Itálii vzácný Umělecky provedené zlaté torquesy 
keltského stylu nalezneme však již v celém keltském světě. Někdy jsou celé 
lité z drahého kovu, jindy mají jádro z jiného kovu nebo jsou duté. Některé 
z nich jsou silně otřeny a byly dlouho nošeny, jiné se patrně dostaly do 
hrobu brzy po svém zhotovení. 

Během 3. století nastal v umělecké výrobě znatelný zlom. 
V důsledku měnící se hospodářské a politické situace ustupuje dvorské 

umění poněkud do pozadí a místo vlastního umění nastupuje umělecký 
„průmysl", který vyrábí pro širší vrstvy. Lze mluvit o určité demokratizaci 
prostředí, v němž ovšem si vojenská složka zachovala vedoucí postavení. 
Stále zvyšovaná výrobní činnost zásobovala však keltskou vrstvu 
hromadnější, i když nesériovou výrobou spon, které podléhaly 
konstrukčním i módním změnám od tvarů s volnou patkou (duchcovský 
typ) až k tvarům spojeným (obr. 24), množstvím náramků i nánožních 
kruhů, opaskových řetězů i různých předmětů denní potřeby. Dobře 
provedený bronzový šperk se stal lidovější a byla snaha umístit jej také v 
prostředí nekeltském. I potom se ovšem vyráběly šperky kvalitnější a dobře 
provedená zbroj pro vedoucí vrstvu, avšak rozdíly mezi oběma druhy 
výrobků nebyly již tak velké. 

 
PLASTICKÝ STYL A STYL KRÁSNÝCH MEČŮ 

 
V  této již hromadnější výrobě se uplatnil plastický styl, který se plně 

rozšířil v 2. století. Místo dvojrozměrného ornamentu nastoupil 
trojrozměrný reliéfní, často ještě doplněný jemným rytím. Jeho počátky 
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jsou starší, ale od konce 3. století vyvrcholil bohatě členěnými náramky a 
nánožními kruhy s esovitou a šnekovitou plastickou výzdobou jednotlivých 
polokoulí (tab. XXIX-XXX), někdy až barokizujícího charakteru, různými 
rozvilinovými a růžicovitými náramky, kruhy s imitací filigránové 
výzdoby, plasticky členěnými nákrčníky i sponami. V Čechách a na 
Moravě zhotovovalo několik dílen mistrné ukázky tohoto slévačského 
umění, v Karpatské kotlině je již tento typ šperku vzácnější. Surovinou byl 
hlavně bronz, později i železo, jehož zpracování v podobu spon nebo 
náramků poprvé dosáhlo v této době vysoké umělecké úrovně. Na západě 
se tento styl projevuje kromě bronzových výrobků také skvělými 
zlatnickými díly, přeplněnými šnekovitými nebo jinými plastickými útvary 
(např. kruhy z Aurillac Cantal). Takové nálezy však nejsou již tak časté. 
Asi v téže době se hlásí též styl krásných mečů, nazvaný zvláště podle 
pochev dokonale provedených a na líci zdobených rytými nebo 
vytepávanými vzory s motivy rostlinnými i živočišnými, někdy diagonálně 
rozvrženými. Objevují se od Karpatské kotliny na západ až do Švýcarska, 
kde se s nimi shledáváme ve stanici La Tène ještě na rozhraní druhého a 
posledního století. 

V mladší době laténské je tedy zvláště v západokeltské pevninské 
oblasti znatelný pokles vlastní umělecké tvůrčí činnosti, určité zchudnutí, 
posuzujeme-li vývoj z hlediska prvotního rozmachu v časné a starší době 
laténské. Jen místy se udržely náročnější umělecké dílny, které vyráběly 
granulované a filigránem zdobené šperky a ozdoby (Regõly v Maďarsku), 
pozdní maskovité ozdoby typu Maloměřice-Brno (tab. XXII) nebo 
umělecky provedené kultovní kotlíky a jiné předměty kultovního 
charakteru. Výroba cenově dosažitelných předmětů byla však v úplné 
převaze. Částečně se tvůrčí duch projevil ještě v keltském mincovnictví. 

 
OSTROVNÍ KELTSKÉ UMĚNÍ 

 
Zcela osobitý charakter a vývoj mělo keltské umění na britských 

ostrovech. Rozvíjelo se velmi bohatě právě v těch dobách, kdy na pevnině 
již překročilo vrchol a pozvolna se měnilo v hromadnější výrobu 
průměrnější kvality. Časná fáze ostrovního umění je sledovatelná asi od 
poloviny 3. století, kdy totiž jednotlivé skupiny keltských bojovníků 
odkudsi ze Champagne a středního Porýní ovládly některé kraje anglické, 
dosud žijící v periferijní halštatské kultuře. Teprve tyto ozbrojené skupiny 
přinesly s sebou vyzrálé laténské umění s prvky waldalgesheimského stylu. 
Kontakt s pevninou naznačují některé meče a pochvy, zcela ve shodě s 
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uvedeným přílivem. Nezdá se však, že by později byly umělecké výrobky 
laténského stylu nějak pravidelně a ve větším množství dováženy z pevniny 
do Británie. 

Anglická muzea se dnes pyšní vynikajícími díly keltského umění, z 
nichž většina prozrazuje osobité rysy místní výroby. Záhy se totiž v Británii 
vytvářely místní dílny, v nichž domácí řemeslníci spojovali technickou 
dokonalost s originálním pojetím vzorů, těmto propůjčovali vlastní náplň a 
dosahovali nebývalé jemnosti. Proto mluvíme o ostrovním laténském 
umění jako o zvláštní větvi keltského umění a rozlišujeme v něm jednotlivé 
místní styly a školy (dílny). Starší fázi ostrovního umění nazval Piggot 
stylem Torrs-Wandsworth. Naleziště Torrs v jihozápadním Skotsku je 
proslulé bronzovou helmicí pro koně a bronzovým kováním dvojice picích 
rohů, dříve mylně rekonstruovaných s helmicí jako celek. 

Tento ostrovní styl kombinuje volný plastický ornament s lineární 
výzdobou rytou. Používá palmet, spirál, lyrových motivů i úponek, 
zakončených v mladé době stylizovanými a silně schematizovanými 
ptačími hlavičkami. Starší styl je soustředěn nejvíce v jihovýchodní části 
Anglie, mnohem později, až na sklonku 2. století, proniká také do Irska. 
Mnoho nálezů pochází z řek nebo z rašelinišť a bažin, proto se často soudí, 
že jsou to votivní dary. Mezi těmito nálezy zaujímají přední místo součásti 
vojenské výzbroje a součástky z postrojů nebo vozů. Značná část nálezů má 
však mladý charakter, i kruhovitá štítová puklice z Temže ve Wandsworthu 
(londýnská oblast). 

V posledním století dosáhlo ostrovní keltské umění vysoké úrovně a 
podle Foxe působilo tehdy nejméně šest umělecko--řemeslných škol. 
Slavná přilbice s rohy z Britského muzea (obr. 36), vylovená z Temže u 
mostu Waterloo, je výrobkem temžské školy z druhé poloviny posledního 
století a patří k nejpozoruhodnějším keltským výrobkům v Británii: její 
výzdoba je provedena jemným reliéfem, kombinovaným s emailovými 
vložkami a připomíná některé časnější práce, např. štít z Wandsworthu.  
Naproti tomu  tak často vyobrazený štít z Battersea, rovněž z řeky Temže, s 
tepanou výzdobou a s vložkami z rudého emailu, poněkud starší, je 
proveden v strohé symetričnosti do všech podrobností až s formalistickým 
puntičkářstvím. Z překvapujících nálezů posledních let je třeba uvést 
skupinu pěti pokladů zlatých šperků a mincí z let 1948-1950 ve 
Snettishamu (Norfolk) ve východní Anglii. Poklad E obsahoval torques ze 
zlaté směsi (58 % zlata, 38 % stříbra, váha 1085 g, obr. 37) a mince 
galských Atrebatů. Torques s kruhovitým ukončením je vynikající prací 
východostřední školy, rovněž z druhé poloviny posledního století. Je to 



vlastně první velká skupina nálezů zlatých nákrčníků v Británii, 
doprovázená mincemi. Také krásné pochvy mečů, zdobené po celé líci 
(Bugthorpe v Yorkshire, Lisnacroghera v Irsku), patří většinou až do 
posledního století. 

Do vývoje keltského umění v Británii zasáhlo ovšem v posledním století 
několik dalších činitelů. Kolem r. 75 před Kr. byla to invaze belgických 
kmenů ze severovýchodní Galie do jihovýchodní Británie. Zdá se, že 
vládcové belgických kmenů přivedli s sebou vynikající umělce, neboť 
mnoho krásných děl je právě v oblasti belgické okupace a někdy přímo 
z belgických hrobů. Vpádu Belgů se připisují realističtější modelace 
zvířecích motivů a velký rozkvět emailérské práce. Bronzové plechové 
pásy z dřevěných věder nám v tepané práci předvádějí nejen zvířata (obr. 
15), ale i lidské masky a hlavy (Aylesford, Marlborough). V té době se 
silně rozšířila také móda kovových zrcadel s bohatou rytou výzdobou, takže 
lze mluvit o zvláštním stylu zrcadel. 

Dvojí výprava Caesarova do Británie v letech 55-54 ohlásila sice první 
vlivy římské, celkem však zůstala tato ostrovní oblast keltského světa ještě 
po celé století ušetřena přímého římského tlaku. Proto kolem rozhraní 
letopočtu, kdy již kontinentální keltské umění znatelně zchudlo nebo jen 
dožívá, kvete ostrovní keltské umění nerušené dále až do poloviny 1. století 
po Kr., na severu pak ještě déle, nejméně do osmdesátých let. 

 

 
 

Obrázek 37. Elektronový kruh z pokladu ve Snettishamu (Norfolk) v 
Anglii. Asi 2/3. Podle S. C. Foxe. 

 

-           - 131



KELTSKÁ ARCHITEKTURA A PLASTIKA 
 
Keltský duch se neprojevil vytvářením 

velkých politických útvarů mocenské povahy ani 
monumentální architekturou. Keltové nebyli 
tvůrci architektur monumentálního rázu, byli jen 
staviteli pevností, které jsou projevem jejich 
organizačního talentu a výsledkem dobře 
organizované práce nepřehledných řad. Běžné 
pevnostní systémy v keltském světě měly starou 
domácí tradici. O typické galské zdi z 
posledního století, jak ji líčí Caesar, geograficky 
omezené jen na určité části keltského světa, byla 
zmínka již při oppidech. 

Tam, kde přece jen vznikaly stavby více 
reprezentačního nebo monumentálního 
charakteru, dělo se tak za cizího přispění a cizích 
vlivů. Bylo tomu tak při stavbě hradu s bastiony 
na Heuneburgu v mladé době halštatské i při 
stavbách na jihofrancouzském pobřeží v době 
laténské. Je totiž třeba v tzv. keltské architektuře 
i v sochařství zásadně odlišit jihofrancouzské 
území v širším okolí Massilie a při dolním toku 
Rhôny, v podstatě keltsko-ligurské, od vlastní 
vnitrozemské oblasti keltské, počínaje od 
Francie na východ až do českých zemí a 
Karpatské kotliny. 

 
 
 
 
 

 
Obrázek 38 Entremont (Aix-en-Provence), jižní Francie. Původně 

přímo stojící sloup s 12 reliéfy hlav v keltsko-ligurské svatyni (sál „hlav"). 
Délka celého kamene 160 cm, šířka 34-38 cm, výška hlav 15-17 cm a 23-

25 cm. 
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JIHOFRANCOUZSKA OBLAST KELTSKO-LIGURSKÁ 
 
V  území, kam Keltové pronikali nejdříve asi až na sklonku 4. století a 

kde přišli do styku s Ligury, dostali se také do nejužšího kontaktu se sférou 
umění řeckého. Nelze tam proto mluvit o umění čistě keltském. Tradice 
tvrdí, že se Keltové učili opevňovací technice u Řeků. Neplatí to obecně, 
nýbrž právě o této jihofrancouzské keltsko-ligurské oblasti, o Galii řecké 
(Gallia Graeca) v Provenci. 

V  tomto území záhy vznikla oppida podobná městům mnohem více než 
keltská oppida středoevropská, s hradbami, pravidelnými ulicemi a 
chrámovými stavbami, v nichž jasně sledujeme přenesení a napodobování 
řeckých a východních vzorů s terasami, propylajemi (monumentálními 
vstupními sloupovými bránami) a jinými prvky, ve vnitrozemí 
neobvyklými. Na jihu Francie poznal tak keltský svět mnoho, mnohému se 
přiučil. 

 

 
 

Obrázek 39. Roquepertuse (Bouches-du-Rhône), jižní Francie. Socha 
sedícího muže (boha nebo héroa) v tzv. Buddhově pozici. Ze svatyně z 
konce 3. nebo z počátku 2. století př. Kr. Vápenec, stopy pomalování, 

zachovalá výška 100-105 cm. Musée Borély, Marseille. 
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Keltsko-ligurské oppidum Entremont (dép. Bouches-du-Rhône), ústředí 

a současně svatyně Salyů (Salluviů), bylo budováno v massilské oblasti již 
ve 3. století a později zničeno Římany r. 124 starého letopočtu. Jeho široká 
hradba z kamenných bloků a se zaoblenými věžemi se místy zachovala až 
do výšky 4 m. 

Čtyřúhelníkové domy z řádkového kamenného zdiva bez malty jsou tu 
seskupeny těsně k sobě, takže mají společné zdi a jsou srovnány v široké 
souvislé ulice. Před nárazy kol vozů byly domy chráněny zvláštními 
patníky s deskami. Zásobní jámy jsou vybaveny domácími i 
importovanými zásobnicemi, je pamatováno i na základní požadavky 
kanalizace a místy objevíme dokonce jednoduchou mozaiku. V tomto 
městském útvaru, kde F. Benoit podniká již několik let výzkumy, jež dosud 
neskončil, stála na nejvyšším místě svatyně. Vedla k ní asi 100 m dlouhá 
cesta, lemovaná sochami héroů. V ruinách svatyně jsou zachovány 
čtyřhranné vápencové sloupy s vytesanými lidskými hlavami (obr. 38, 12 
hlav na jednom sloupu), někdejší to součást „sálu hlav". V kultovním sále 
byly ve výklencích kamenných sloupů hrubými hřeby připevněny skutečné 
lidské lebky (kult useknutých hlav). V části dosud odkryté je mnoho 
zlomků vápencových soch, hlava dítěte, hlava knížete s vlasy upravenými 
věncovitě na způsob diadému, mužská hlava s kučeravými vlasy, ženská 
hlava, kámen s vytesanými čtyřmi hlavami (dvě mužské a dvě ženské 
hlavy), hlava válečníka i téměř celé sochy vojínů. Je to vskutku celá 
glyptotéka, sbírka soch a torz, avšak ve stavu dezolátním, poněvadž 
Římané r. 124 město rozvrátili a svatyni zničili jako možné středisko 
budoucího odporu. 

Podobná situace byla i jinde v Provenci. V oppidu Roquepertuse 
(Bouches-du-Rhône) byl porticus (sloupové průčelí) svatyně vytvořen 
třemi kamennými sloupy, kdysi pomalovanými, rovněž s dutinami pro 
lidské lebky. Nad příčným břevnem nahoře byla posazena přes půl metru 
vysoká kamenná figura ptáka připraveno k letu, patrně jako symbol cesty 
na onen svět. Nalezneme tu i dvouhlavého „Herma", mezi jehož hlavami 
tkví zobák dravce. Celé propylaje byly rozděleny na dvě terasy. Sochy v 
sedící poloze („Buddhova pozice") představují boha nebo knížete či 
heroizovaného mrtvého, v jednom případě s nákrčníkem a náramkem, jindy 
v přepásaném obleku, a rovněž prozrazují stopy původního pomalování 
(obr. 39). 



 
 

Obrázek 40. Netvor z Noves - Tarasque de Noves (Bouches-du-Rhône). 
Stvůra požírající člověka; její tlapy spočívají na dvou vousatých hlavách. 

Domácí kámen, předřímská doba. Výška 112 cm. Musée Calvet. Avignon. 
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Vše to dosvědčuje, že na jihu Francie vznikaly místní sochařské dílny; 
vytvářely kamenné skulptury především náboženského a kultovního 
charakteru. Vlivy řeckého prostředí jsou tu zřejmé. Místní umělci ovšem ne 
vždy správně pochopili předlohy a smysl jednotlivých námětů i úměrnost 
proporce v celkové koncepci. Některé rysy soch těchto héroů v 
jihofrancouzských svatyních jsou zvláště charakteristické: vysedlé lícní 
kosti, přímý nos se širokým kořenem, polokruhovitě naznačené obočí, vlas 
těsně nad vyklenutým čelem; některé z těchto znaků nalézáme pak také na 
čistě keltské plastice. 

Socha netvora z Noves (Bouches-du-Rhône), proslulé „Tarasque" (obr. 
40) s tělem podobným lvu, který pohlcuje člověka a jehož tlapy spočívají 
na dvou lidských hlavách s dlouhým vousem, považovaných také za „têtes 
coupées" - useknuté hlavy, je z domácího vápence a z doby předřímské. 
Snad je symbolem smrti, věčného mlčení, motivu, který byl oblíben zvláště 
v pokročilé době laténské; její původ a plný význam je nám však dnes 
těžko pochopitelný. Kult lebek musel být v celém území velmi rozšířen. 
Také na keltiberském oppidu Puig Castelar byly nalezeny lidské lebky, v 
nichž dosud vězel hřebík. 

Keltsko-ligurská oblast měla příležitost seznamovat se s různými 
impulzy od nejstarších dob. Cesta z Itálie vedla přes Nizzu (Nikaia) a Olbii 
u Toulonu na západ až do Ampurias v Katalonii. Samotná Massilia, 
založená kolem r. 600, měla Artemidinu svatyni se stélami iónského stylu 
(se sedící bohyní ve výklencích), stejného charakteru jako v Efesu v Malé 
Asii: také zbytky městských zdí prozrazují maloasijské prvky. Z pozdější 
doby pochází helénistická stéla (2.-3. století). Avšak v bezprostřední 
blízkosti Massilie je zachováno mnoho jiných a velmi starobylých památek. 
Dlouholetý, dosud neukončený výzkum H. Rol-landa v Saint-Blaise (dép. 
Bouches-du-Rhône) odkrývá zbytky dobře zachovaného řeckého města 
Mastramele, založeného dříve než Massilie, nejpozději v 7. století. V době 
keltských náporů bylo toto město obehnáno mocnou hradbou s dobře 
chráněnou akropolí. Keltsko-řecká socha lva z Les Baux (Bouches-du-
Rhône), asi ze 3. století, prozrazuje orientální předlohy, je však z domácího 
vápence. 

Některá místa v Provenci a Languedocu přežila dlouhé věky a domácí 
prostředí v nich bylo postupně převrstvováno sférou orientální a řeckou, 
pak iberskou, keltskou a římskou. V poslední fázi soustředěný hospodářský 
nápor a kulturní vliv spojený s důslednou romanizací, vnikal do ostatní 
Francie právě z těchto jižních krajů. 
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Ensérume (Hérault), oppidum na jihofrancouzském pobřeží mezi 
Béziers a Narbonne v Languedocu, vzniklo na dominující skalnaté poloze 
mezi ústím říček Orb a Aude. Kyklopské hradby proměnily je v 5. století v 
dokonalou pevnost. Pak sem pronikaly vlivy iberské a později se místo v 
keltské době změnilo ve významné oppidum, na 750 m dlouhé a 300 m 
široké, které bylo schopno pojmout na 8000 obyvatel. Osídlení je doloženo 
vrstvami již od neolitu a doby bronzové až do keltiberského období. 
Setkáváme se tu s antikou, s proudy řeckými, italskými, etruskými i časně 
římskými; Hannibal na konci 3. století znal tu především Kelty. Také 
Glanum (řecky Glanon) na dolní Rhôně v okolí Arles (Bouches-du-Rhône) 
zachovalo nám zbytky města nejméně se čtverým osídlením. Nejstarší 
památky z doby keltské s domácí svatyní v sochařských výtvorech v 
mnohém případě připomínají Entremont a Roquepertuse. Z helénistické 
doby zůstaly tam zbytky hradeb z 2. století a mimo jiné i peristyl (sloupová 
síň) obklopující impluvium (nádrž na dešťovou vodu), i mozaiky, na půdě 
dnešní Francie patrně nejstarší. Avšak také další věky tu zanechaly své 
stopy: hojně domů z období romanizace od poloviny posledního století a 
doklady čilé stavební činnosti z galsko-římské doby až do poslední třetiny 
3. století. Město zničili Germáni kolem r. 270 našeho letopočtu. Z poloviny 
posledního století (z doby kolem r. 40) je v Glanum zachována nejstarší 
městská brána v Galii, s reliéfy na bočních stěnách, představující zajaté 
Galy. 

Romanizace Galie měla v této jihofrancouzské oblasti brzy pevné opory. 
Stačí tu jmenovat Arles s divadlem, vybudovaným v době Augustově, se 
scénou 104 m dlouhou a s hojnou sochařskou výzdobou (sochy tanečnic z 
mramoru), Orange (Vaucluse), kde rovněž již v době Augustově vzniklo 
divadlo s vodovody, římské mosty v Apt (Apta Julia) nebo Vasio 
Vocontiorum-Vaison-la-Romaine (Vaucluse), kdysi významné keltské 
město a v době romanizace nejbohatší město na levém břehu Rhôny, nebo 
konečně chrámovou část posvátného pramene v Nîmes. Přímo v sousedství 
Entremont vzniklo město Aque Sextiae. Pod veškerým tímto vlivem byl 
pak i vývoj ve vlastní Galii. 

 
KELTSKÁ PLASTIKA VE VLASTNÍ GALII A VE STŘEDNÍ 

EVROPĚ 
 
Za nejstarší kamennou figuru z doby laténské by mohla být považována 

socha bojovníka z Grézan (muzeum Nîmes), kterou S. Reinach označil za 
keltsko-řeckou práci již z 5. století. Její brnění s opaskem a hlavně s 



keltským náramkem prý tvoří prvý stupeň ke kamenným plastikám z Galie 
a Porýní. Přesné její datování je však obtížné. Nejstarší doklady keltské 
plastiky bylo by možno hledat již v době halštatské: z té doby známe však 
hlavně plastiky drobné, spíše umělecko-řemeslné práce. 
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Keltská figurální plastika vnitrozemská je ve světle dosavadních nálezů 
chudá, vzácná, převahou schematická a více méně sloupovitého 
(stélovitého) tvaru s dekorativními znaky. Známe ji z Francie, z Porýní a z 
Čech. Je pevně spjata s kultovními a náboženskými představami, avšak 
keltská záliba v ornamentu, která se tak výrazně projevila zvláště v drobné 
bronzové industrii, má svůj odlesk také v plastice. Galské skulptury jen 
málokdy dosahují větších rozměrů. Některé z nich jsou zcela malé a zřejmě 
byly jen symboly; často v nich tušíme přežitky starých dob, dokonce i 
představ původně totemového charakteru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 41. Montbouy (Loiret), Francie. Dřevěná 

soška, nalezená v posvátné studni galského 
chrámového okrsku. Výška 58 cm. Musée historique 

de l'Orléanais, Orléans. 



Vápencová soška boha s kancem na prsou a s keltským nákrčníkem-
torquesem z Euffigneix v poříčí Marny je jen 26 cm vysoká a připomíná 
techniku dřevěných plastik (tab. XVIII). V pojetí je keltská a někdy bývá 
datována do starších dob, vskutku však patří spíše do mladé doby laténské, 
kdy v celém keltském světě nalézáme nesčetné množství kancích figurek 
(obr. 17); jsou to většinou malé bronzové sošky, ať již jako vrcholy 
standart nebo snad symboly, jindy jsou provedeny v reliéfu na sochařských 
pracích nebo vytepány na toreutických výrobcích. Jen výjimečně jsou 
takové figurky větší. Bronzový kančík z Neuvy-en-Sullias (Loiret) patří k 
takovým větším bronzům (výška 68 cm) a druidové jej patrně ukryli v době 
římské okupace do země na levém břehu Loiry, proti ústřední svatyni na 
pravém břehu u dnešního St. Benoît sur Loiře (Floriacum, Fleury). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 42. Pfalzfeld (Kr. St. Goar), 
keltský sloup z hrubého pískovce; 

zachovaná výška 148 cm. 
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Také bronzová soška boha nebo héroa z Bouray (Seine et Oise) v 
pařížské oblasti, sedící postava s jeleníma nohama (viz v dalším zmínku o 
bohu Cernunnos) je jen 45 cm vysoká. Její příslušnost naznačuje keltský 
nákrčník-torques a emailová vložka, typicky keltská, zachovaná dosud v 
levém oku; údy figury zachovány nejsou. Plastika je z bronzového plechu, 
dutá, složená ze dvou částí, přední a zadní (tab. XVII). Lantier a Hubert ji 
datují do druhého nebo posledního století před Kr. 

Složitější je otázka dřevěných sošek a model. Bylo jich v době laténské 
pravděpodobně mnoho, zachovala se však jen nepatrná torza. V posvátné 
studni galského chrámového okrsku v Montbouy (Loiret) byla nalezena 
dřevěná soška 58 cm vysoká (obr. 41) a hlava jiné, vysoká 22 cm. Jsou to 
hrubé figurky již z doby romanizace Galie, které nám aspoň částečně 
usnadňují představu o těchto „simulacra", jak o nich píše Lucanus. 

 

 
 

Obrázek 43. Heidelberg, Německo. Hlava z pískovce s typickými znaky 
keltského umění. 

 
Několik příkladů keltských plastik poskytlo Porýní a Württembersko. 

Jsou opět převážně menhirovité, sloupovité. Velmi starobylé rysy má 
obelisk z Pfalzfeldu v hunsrücké oblasti (obr. 42). Je zdobený na všech 
čtyřech stranách reliéfními motivy, které ještě připomínají časný styl 
keltského umění; hlava je korunována lalokovitými rybími měchýři, 
plasticky provedené esovité úpravy jsou buď zavěšeny do sebe, nebo 
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bí. 

vytvářejí motiv lyry. Tento pískovcový 
pyramidální sloup, 148 cm vysoký, byl 
snad původně ukončen lidskou hlavou a 
může pocházet ze 4. nebo 3. století. 
Podobné starobylé rysy má zlomek 
pískovcové kamenné hlavy z 
Heidelberka, 36 cm široké (obr. 43), jenž 
zřejmě pochází z většího objektu. Do 
laténské doby je třeba zařadit také 
kamennou figuru z Holzgerlingen ve 
Württembersku, dříve považovanou za 
slovanskou nebo středověkou (obr. 44). 
Její hlava měla původně dvě tváře (obr. 
25), motiv, který jsme již dříve poznali na 
jihu Francie. Konečně je třeba v této 
souvislosti uvést také čtyřhranný 
pískovcový sloup (zachovaná výška přes 
120 cm, obr. 45), který byl nalezen již r. 
1864 v okolí Waldenbuchu mezi městy 
Tübingen a Stuttgart; horní část mu chy
Závitnicová výzdoba i ozdůbky pasu 
naznačují souvislost s laténským 
prostředím, ač celek není plně výrazný. 

Za této situace jeví se hlava héroa z 
opuky nalezená v Mšeckých Žehrovicích 
na Novostrašecku, patrně v posvátném 
okrsku, zvláště důležitým příspěvkem pro 
poznání keltské plastiky. Od Porýní na 
východ je to zatím jediný nález, avšak z 
dosud známých plastik nejtypičtější 
keltské dílo, vzniklé v době vrcholu 
keltského panství ve středních Čechách, 
nejspíše v 2. století před Kr. Ač i tu lze 
předpokládat některé jihovýchodní vlivy, 
celek je výrazně keltský svým zjevem, 
důslednou stylizací plochého lidského 
obličeje, úst, vousů, očí i vlasů; tyto tvoří 
jakýsi věnec hlavy spíše ornamentálního 
charakteru, zbytek hlavy zůstává prázdný. 

Obrázek 44. Holzgerlingen 
(Kr. Böblingen), Německo. 

Pískovcová stéla s hlavou boha 
à la Janus se založenýma 
rukama. Výška 230 cm. 

Muzeum Stuttgart. Viz obr. 25.
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Na krku má typický keltský torques (obr. 48 a tab. XX). Zatím je tato hlava 
vzácným unikátem bez přesných protějšků v Galii a je jasným důkazem, že 
keltské sochařství zapustilo kořeny také v naší zemi a ve střední Evropě 
vůbec. To ovšem znamená, že v našich zemích byly podobné kultovní 
zvyklosti jako v Galii, dokonce méně porušené jižními vlivy. Hlava byla 
odražena z nějakého podstavce nebo z celé sochy a pochází z jednoho 
střediska keltské moci v Čechách; poněvadž takových středisek bylo u nás 
více a některé oblasti naznačují nápadnou koncentraci keltských pohřebišť 
(obr. 19) a sídlišť, lze v budoucnosti očekávat další podobné nálezy. 

KELTSKÉ MASKY 
Velmi důležitou úlohu v kultovním životě Keltů měla maska. Keltské 

masky nejsou věrnými podobami bohů nebo héroů a nebyly vždy určeny 
pro lidský obličej. Jsou rovněž spíš symbolem, sloužícím ke kultovním 
účelům, silně stylizovaným a často mnohem menším než skutečný lidský 
obličej. Maska keltského héroa z pyrenejské oblasti ve Francii, nalezená již 
r. 1870 (obr. 49), je vy tepána z bronzového plechu a byla nasazována na 
dřevěný sloup, jak ukazuje úprava jejího krku. Je 17,2 cm vysoká, vzadu 
otevřená, vpředu má proříznuty oční otvory, které původně byly vyloženy 
sklem, emailem nebo polodrahokamem. Vlas má spirálovité uspořádán, 
vous naznačen esovitými závitnicemi: úprava nosu i úst s ostatními znaky ji 
řadí do 3. nebo 2. století před Kr. 

Mužská maska z Garancières-en-Beauce (Eure et Loiře), nalezená r. 
1864 v oblasti kolem Chartres jihozápadně od Paříže, je jen 9,8 cm vysoká, 
z bronzového plechu, bezvousá, vzadu rovněž otevřená (obr. 50); má také 
prázdné oční otvory. Celkově zachovává keltský charakter, i když ostřeji 
řezaný, řadí se však spíše k mladším keltským bronzům. 

Od Pyrenejí přes Loiru až k Seině a Marně byl princip masek celkem 
shodný. Na sklonku doby laténské a v počínající době římské známe také 
masky železné (maska z Allengon, dep. Marne et Loiře, z chrámového 
pokladu, výška 12 cm). Také v Čechách jsou v muzeích zachovány zlomky 
železných masek (Kladensko), je však obtížné ověřit jejich stáří. Keltské 
masky a hlavy patrně stály někdy po stranách obětních stolů, můžeme-li tak 
soudit podle nálezů v St. Margareten v Lavantském údolí, ovšem již z doby 
římské. 

Drobné bronzy, jak již bylo dříve uvedeno, rozmohly se silně v mladší 
době laténské a v počínající době římské. Je to už jiný druh plastiky, který 
předvádí figurální náměty v rituální nahotě, avšak již v pohybu. Dobře to 
ilustruje několik bronzových figur z Neuvy-en-Sullias (Loiret) nebo St. 
Laurent-des-Bois (Loiře et Cher, figurky tanečnic, kráčejících mužů aj.). 



Stejně odchylného charakteru jsou také práce římských umělců, které nám 
předvádějí galské podoby plasticky, s mnohem větší živostí. Hlava z Prilly 
(Waadt, Švýcarsko) je takovým typem podoby keltského obyvatele švýcar: 
umělec ji vytvořil z bronzu (oči z mědi) a ponechal jí některé rysy 
keltského umění. 

 
KELTSKÉ POSVÁTNÉ OBVODY, OHRADY A SVATYNĚ 

 
Ve vnitrozemském keltském světě v Porýní a v našich zemích 

nenalezneme v době laténské chrámy a svatyně toho druhu, jaké jsme 
poznali v jižní Francii. Spíše jsou tu doklady o posvátných místech 
kultovního charakteru, vymezených plotem, ohradou nebo příkopen, 
většinou zcela jednoduchým. Často to však byl jen kus země, kde byl háj s 
posvátnými stromy, nebo určitý strom či jen kůl nebo sloup. Posvátné byly 
některé lesy a hory, „loci consecrati", místa zasvěcená, kde Keltové 
obětovali bohům, jak nás informuje sám Caesar. 

 
Obrázek 45. Kamenná figura z doby laténské z Württemberska 

(Waldenbuch, jižně od Stuttgartu). Čtyřhranný sloup, horní poškozená část 
chybí, zachovalá výška kolem 120 cm (R. Knorr, Germania V). 
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Je třeba počítat se starou tradicí, se zvyklostmi, které se držely z 
předchozích dob. V Kobener Wald mezi Koblencí a Mayenem byl zjištěn 
kruhový prostor (Goloring) o průměru přes 200 m, obehnaný náspem a 
vnitřním příkopem; ve zvýšené střední části byla kůlová jáma, která 
původně držela dřevě ný sloup, patrně značně vysoký. Pohřeb tam zjištěn 
nebyl, ale ve středu objektu i v příkopě byly nalezeny halštatské střepy. K 
takovým objektům nemáme zatím mnoho systematicky odkrytých analogií. 
Mohl by k nim však patřit nejnovější výsledek výzkumů v Libenicích mezi 
Kolínem a Kutnou Horou, kde pracovníci Archeologického ústavu za 
vedení A. Rybové odkryli r. 1959 oválný kultovní objekt, přes 80 m 
dlouhý, vymezený příkopem. Ve východní polovině objektu byl systém 
jam, při jejichž obvodu stála široká kamenná stéla, zčásti uměle přitesána, a 
před ní základ jakéhosi obětního stolu, sestavený oválně z větších kamenů. 
Poněvadž v jeho sousedství byly nalezeny stopy dřeva (uhlíky) a dva 
drátěné nákrčníky, není vyloučeno, že tu mohly být na dřevěném sloupu 
(nebo sloupech) tyto nákrčníky umístěny a kolem tohoto symbolu se 
soustřeďoval kult. V druhé polovině vymezené plochy byl odkryt pohřeb 
ženy z konce 4. nebo počátku 3. stol. a při něm laténské spony, náramky a 
prsteny (obr. 46). 

Nelze zapomenout, že v laténské době podobnou funkci jako symbol 
božské moci měly také umělecky provedené nákrčníky. Stříbrný torques z 
Trichtingen v Německu se železným jádrem (tab. XXII), skvělá keltská 
práce asi z 2. století před Kr., váží 6,75 kg a jeho užití jako nákrčníku je 
velmi nepravděpodobné; byl spíše zavěšen na nějakém dřevěném sloupu 
nebo modle. 

Ve Frilfordu v Berkshire bylo odkryto místo se šesti velkými 
sloupovými jámami ve dvou vedle sebe umístěných řadách; u paty jednoho 
sloupu byla záměrně uložena železná radlice; celou ohradu nebylo možno 
již rekonstruovat. Podle nalezených pohřbů, datovaných sponami, šlo 
jednak o dobu laténskou, jednak o dobu galsko-římskou. V Écury-le-Repos 
byly ve středu ohrazeného prostoru čtyři kůlové jámy čtvercovitě 
seskupené, s velkou kůlovou jámou uprostřed; je zcela možné, že tam kdysi 
stál zastřešený objekt s posvátným sloupem nebo obrazem boha. Také výše 
uvedený nález keltské hlavy s torquesem v Mšeckých Žehrovicích byl 
objeven v jámě umístěné v obdélníkové ploše 200x105 m s valovým 
náspem, rozdělené uvnitř valy na tři části; zřejmě i tam šlo o kultovní 
místo. 

Některým stromům byly připisovány božské vlastnosti nebo aspoň 
magická síla. Doklady o tom jsou i z pozdějších dob v římských nápisech 



nebo v irských textech. Jmenují se v nich bohové dubu a buku (deus fagus, 
bůh buku, deus sex arbores, bůh šesti stromů, deus robus, bůh dubu aj.). 
Podle Maxima Tyrského sloužil Keltům dubový kmen jako Jupiterova 
socha. 

 

 
 

Obrázek 46. Libenice u Kolína, Čechy. Keltské kultovní místo, výzkum 
1959 (A. Rybová a B. Soudský): 1 obdélníkový půdorys vymezený 

příkopem, s obětní jámou, v níž stála kamenná stéla, a s hrobem keltské 
ženy; 2-6 některé nálezy z hrobu ženy; 7-8 bronzové nákrčníky 

(vyobrazena jen část) z jámy; 9 pokus o rekonstrukci původního vzhledu 
obětní jámy. 
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V Irsku jsou narážky na posvátný strom (bile) a některá osobní i 
kmenová jména ukazují na totéž spojení (irský Mac Ibar, syn tisu, název 
Eburones zahrnuje v sobě rovněž jméno pro tis, galské jméno Guidgen 
značí patrně syn dřeva nebo olše). Některá keltská posvátná místa souvisela 
s pohřby nebo snad významné pohřby byly podkladem jejich posvátnosti. Z 
časné doby známe kámen ze Stockachu ve Württembersku ve spojení se 
žárovým pohřbem pod mohylou. V severovýchodní Francii na Marně jsou 
ohrady obehnané čtvercovým příkopem společnými pohřebními místy pro 
určité rody. Ovšem kruh (příkop) kolem pohřbu nebo kolem celé mohyly je 
zvyk poměrně hodně rozšířený již od doby bronzové a běžný také v době 
halštatské a laténské. Nelze obecně předpokládat, že by keltský chrám byl 
vlastně ohrazeným náhrobkem některého héroa. 

V místním názvosloví takřka v celém keltském světě je hodně rozšířeno 
slovo nemeton, které patrně rovněž souvisí s posvátnosti místa. Nemeton, 
pravděpodobně keltská svatyně, nemuselo znamenat budovu. V 
severozápadní části Iberského poloostrova se jmenuje Nemetobriga, v 
území Atrebatů v severozápadní Galii Nemetacum, v maloasijské oblasti 
Drune-meton, jako místo pro shromáždění Galatů, v Británii se nalézalo 
Vernemeton, v jižním Skotsku Medionemeton. V Irsku podle Powela 
fidnemed značilo posvátný les, latinská flosa připojuje k slovu nemed výraz 
sacellum, ohrada, kultovní místo. Glosář z 8. století zná nimidas, posvátné 
místo v lese nebo v háji. Také pozdější záznamy mluví o lese Nemet a 
podle starověkých spisovatelů druidové často prováděli obřady a oběti v 
lesích. Ve Švýcarsku ještě v římské době byli uctíváni bohové hor a řek. 

Čtvercové posvátné objekty s násypy jsou pravděpodobně předchůdcem 
keltských svatyň, které se za římského vlivu vyvinuly ve čtvercové budovy, 
často obklopené sloupovím nebo ohradou. Galsko-římské svatyně tohoto 
druhu, čtvercové i okrouhlé, bývaly někdy i na vrcholcích kopců a bude o 
nich zmínka později. Velké úctě se těšily posvátné prameny, studánky, tůně 
i některé močály a rašeliny, jak se o tom zmiňuje již ve starověku 
Poseidonios. 

 
VOTIVNI POKLADY A OBĚTI 

 
Jiným náboženským a kultovním projevem byly oběti a votivní dary 

nebo poklady na některých posvátných místech. Dnes se pokládají za 
obětní depozita také velké nálezy zbroje ze stanice La Tène a v Port 
(Nidau) ve Švýcarsku, ač ne vždy s plnou přesvědčivostí. Ze dvou a půl 



tisíce nalezených předmětů v La Tène 
více než třetinu tvořily zbraně, železné 
meče (některé značkové), kopí, oštěpy a 
štíty. 

O charakteru některých nálezů 
můžeme dnes jen těžko rozhodovat. 
Známý český nález v duchcovském 
vřídle (u Lahoště) z r. 1882 obsahoval na 
2000 předmětů, ponejvíce spon a 
náramků, většinou uložených v 
bronzovém kotlíku; někdy je považován 
za votivní poklad, jindy za obchodní. 

O Keltech je známo, že konali velké 
oběti před bitvami i po jejich vítězném 
skončení a na posvátných místech 
ukládali část válečné kořisti. Zmiňuje se 
o tom Caesar i Poseidonios a Strabon 
uvádí velké votivní poklady Volků-
Tektoságů v posvátných ohradách a 
tůních u Tolosy (Toulouse). Byl prý tam 
velký poklad neopracovaného zlata a 
stříbra, který Římané vyplenili r. 106 
před Kr. Podle Diodóra bylo zlato jako 
oběť bohům zcela běžné v keltských 
posvátných místech a „chrámech", jimiž 
kraj byl přeplněn a žádný z domorodců 
se neodvážil dotknout se ho. 

Na ostrově Anglesey (Llyn Cerrig 
Bach, obr. 51) shazovali v posledních 
stoletích starého letopočtu ze skalnatého 
výstupku do vody zbraně, kování vozů a 
pouta zajatců nebo otroků a podobná 
obětiště nalezneme také ve Skotsku, v 
Anglii i na jiných místech. Ve Skotsku 
obětovali ještě na počátku našeho 
letopočtu celé sbírky takových votivních 
předmětů, velmi často v kotlících 
(Carlingwark, Blackburn Mill, Eckford). 
Někdy ovšem Keltové používali k tomu 

Obrázek 47. Gal v domácím 
oděvu. Galsko-římská práce asi 

z 2. století, nalezená u 
Appoigny - Auxerre (Yonne). 
Vápenec, výška 45 cm. Musée 

archéologique Auxerre. 
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účelu také předmětů starých, poškozených a rozlámaných. Nádherné štíty z 
Temže u Battersea nebo z Lincolnshire (Witham) byly ovšem spíše 
ztraceny při přechodu přes řeku než obětovány. 

 

 
 

Obrázek 48. Mšecké Žehrovice (Nové Strašecí), Čechy. Hlava keltského 
héroa, kresebná rekonstrukce. Opuka, výška 25 cm. Viz tab. XX. 
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V tíživých situacích celé kmeny, rodiny i jednotlivci (v nemoci, v 

nebezpečí života) konali oběti prostřednictvím druidů, aby si získali přízeň 
bohů. Povahu a způsob takových obětí známe však velmi nedokonale. 
Zmínky starověkých spisovatelů stručně uvádějí oběti dobytka a někdy také 
lidské. Některé galské kmeny, podle Caesarova svědectví, splétaly z 
vrbového proutí velké košatiny tvaru lidských figur, naplnili je živými 
lidmi a pak upálili. Domnívali se, že bohům jsou nejvítanější oběti těch lidí, 
kteří byli dopadeni při zločinu; nebylo-li však dostatek takových obětí, 
použili k obětem i lidí nevinných. Souviselo to s tradicí, že některé bohy 
lze usmířit upálením obětí, jiné utopením nebo pověšením (viz dále). 
Obětmi se zajišťovaly též dobré žně, narození zdravých dětí nebo zdar při 
chovu dobytka. Celý život byl prostoupen takovými zvyklostmi, v nichž 
velmi snadno postihneme přežitky z dob ještě mnohem starších, kdy se 
postupně vyvíjely primitivní náboženské představy. 

V  různých kultech a obřadech měly velký význam kultovní kotlíky, 
vyráběné v jednoduchých i v nádherných uměleckých tvarech. Krásnou 
ukázkou této druhé skupiny je stříbrný kultovní kotlík z Gundestrupu v 
Jutsku. Byl nalezen r. 1891 v bažině v okolí Aalborgu; je 42 cm vysoký, 69 
cm široký a váží téměř 9 kg. Jeho základní vytepaný plášť je opatřen na 
vnější i vnitřní straně stříbrnými pozlacenými deskami s obrazy bohů nebo 
herou, jejichž oči byly oživeny modrým emailem. Na jedné takové desce je 
bůh Cernunnos, na jiné bůh s kolem (Jupiter-Taranis?) nebo trojhlavý bůh a 
jinde opět lidská oběť, po hlavě ponořovaná do kádě s vodou. Na vnitřních 
deskách nalezneme také bojovníky se standartou nebo odznakem podoby 
kance, některé postavy nebo hlavy héroů mají na krku keltský torques (tab. 
XXIV-XXV). Místo výroby tohoto kotlíku není přesně známo. Podle 
Drexlerova rozboru vznikl kdesi na jihovýchodě, někde v území Skordisků 
v dolním Podunají; Hawkes a Reinecke zase připouštějí, že by to mohla být 
keltskoligurská práce z 2. století, uloupená Kimbry a zanesená jimi na 
sever. Někteří badatelé se však domnívají, že by to mohla být ještě mladší 
práce, která vznikla pod vlivem východních kulturních proudů (Mithrův 
kult) mnohem později, snad v severovýchodní Galii. Z Dánska známe i jiné 
nálezy kotlíků, z Rynkeby, nebo nejnovější nález z r. 1952 z Brá ve 
východním Jutsku (bronzový kotlík se železnou obrubou a figurální 
výzdobou býčích hlaviček, asi 118 cm široký a 70 cm vysoký), o němž se 
O. Klindt-Jensen domnívá, že mohl být vyroben v některé laténské dílně na 
Moravě. 
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Oběť utopením je znázorněna i na kotlíku z Gundestrupu. Zdá se však, 
že oběť nebo záslib mohly být vykonány i symbolicky: zraněním zbraní a 
vytrysknutím vlastní krve na posvátné předměty, oltáře nebo stromy. 
Některé náznaky Tacitovy a Lukanovy takové představy připouštějí. 

 
NÁBOŽENSKÉ PŘEDSTAVY KELTŮ 

 
Původně byly náboženské představy velmi úzkým pojítkem celé keltské 

společnosti a podle Caesara byl lid v Galii náboženství velmi oddán. Jako 
všichni národové uchovali si Keltové ze starších dob jisté magické obřady a 
rituály, jimiž se snažili ovlivnit nebo získat různé božské síly. Nelze však u 
nich předpokládat vyhraněnost víry ve smyslu pozdějších světových 
náboženství; mnoho rysů v mýtech, kultu i v posvátné terminologii je 
přežitkem a dědictvím starších dob. Prameny k poznání keltského 
náboženství nejsou sice vzácné, avšak málokdy plně hodnověrné. Patří k 
nim zprávy starověkých spisovatelů, památníky s nápisy z doby galsko-
římské, nejčastěji latinskými nebo i řeckými, které zaznamenávají aspoň 
jméno některého místního boha, dále jazykozpytné úvahy o podstatě 
některých slov, tradice a stará literatura irská i archeologické nálezy ať již 
pohřebního, nebo uměleckého charakteru. Je ovšem třeba jasně rozlišovat 
mezi původními představami Keltů a světem náboženských představ, 
vykresleným v dílech starověkých spisovatelů. Ti podávají keltské 
náboženství očima Římana, aby čtenáři přiblížili jeho podstatu, odívají 
keltské bohy v římské roucho a promítají vlastní náboženské představy do 
keltských, takže tato interpretatio romana (římská pojetí) staví keltské 
náboženství do ne vždy správného světla. Částečně to platí i o údajích 
Caesarových. Všechny jemnosti kultu a různých obřadů těžko správně 
pochopí cizinec, který se zcela intimně nesžil s příslušným prostředím, a 
ještě nesnadněji člověk 20. století se zcela jiným způsobem myšlení a 
jiným názorem na jejich náboženskou podstatu. 

Je proto velmi obtížné poznat za této situace vlastní podstatu keltské 
mytologie. Zdá se však, že keltský partikularismus vládl stejně v politickém 
životě jako v náboženství: že totiž původně měl každý kmen své místní 
bohy a kulty, v nichž jen obecně tušíme společnou představu některých 
vyšších božstev, u jednotlivých kmenů různě nazývaných. Proto bylo tak 
snadné spojovat jména místních bohů s jmény bohů římských, Merkura, 
Marta a jiných. Bylo dokonce možné, aby totéž božstvo bylo uctíváno ve 
dvou vzdálených oblastech s různými atributy a funkcemi. Nejasná obecná 
představa o takových bytostech patrně ovšem existovala, a o tu se opírají ti,  



 
 

Obrázek 49. Maska keltského boha z Pyrenejí. Otvory pro oči původně 
vyloženy emailem nebo sklem. Bronzový plech, výška 17,2 cm. Musée 

Tarbes, Francie. 
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kteří mluví o keltském panteonu, v němž kmenová božstva by 
představovala jen prostorově a časově podmíněné varianty. Je však třeba 
uvážit, že Keltové přicházeli také do styku se starým domácím 
obyvatelstvem (zvláště ve střední Evropě), s jeho vlastním světem 
náboženských představ, které při delším soužití mohly vykonávat vliv na 
představy keltské. Při vstupu do psané historie měli již Keltové za sebou 
vývoj původního totemistického pojetí, z toho však přece jen zůstaly 
některé přežitky a reminiscence. Místo původních rodových totemů 
nalezneme héroe rodu nebo kmene. 

Hranice mezi skutečnými bohy a héroy v keltském náboženství není 
jasná a určitá. Héroové nejsou nadpřirozené bytosti; skutečně žili jako lidé 
a pak teprve byla představa těchto lidí spojena s představou bytosti vyšší. V 
irských pověstech bohové žijí jako lidé a lidé přecházejí do světa bohů. Bůh 
a člověk za určitých okolností značně splývají. 

 

 
 

Obrázek 50. Mužská bronzová maska z Garancières-en-Beauce (Eure-
et-Loire). Bronzový plech, výška 9,8 cm. Musée de Chartres, Francie. 
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Zdá se, že původní skutečnosti nejblíže je představa kmenových bohů. 
Asi jako v Irsku byl Dagda otcem kmene a jeho ochráncem, byli i jinde 
mužští bohové velmi úzce spojeni s určitými kmeny. Nebylo patrně 
zvláštních bohů slunce či války; taková působnost byla jen spojována s 
různými kmenovými bohy. Přesná specializace a rozsah působnosti bohů je 
něco středo-mořského a obvyklého spíše v městském prostředí, co 
původním Keltům bylo zcela cizí nebo jimi dodatečné přijímáno. Tím si 
právě vysvětlíme početnost jmen keltských bohů, jejichž kompetence se 
velmi často překrývá. Velmi složitý symbolismus keltských představ brání 
nám pochopit tuto podstatu do všech důsledků. V tomto symbolismu, jak 
již bylo uvedeno, měl mimo jiné důležité místo jak na ostrovech, tak na 
pevnině kultovní kotlík. V Irsku byl magický kotel symbolem hojnosti a 
nesmrtelnosti a často byl umístěn na posvátném místě nebo i v budově. Při 
slavnosti Gobniově vařilo se v kotli magické pivo pro výživu a posílení 
božstev. 

Některá božstva se jmenují jako nejdůležitější ještě před romanizací 
Galie. Podle Caesara byl největším bohem Galie patron cest a kupců 
(podobně asi jako římský Merkur) a ochránce umění, technik a řemesel; v 
Irsku byl Lug rovněž ochráncem všech umění i válečných ctností, a jak 
jsme již viděli, nabyl také v Galii v Lugdunum velkého významu. 

Bůh Taranis je označován jako pán nebes; v galštině odedávna byl tento 
pojem spojen se symbolismem kola. Na vnitřní desce gundestrupského 
kotle máme obraz boha či héroa se vztyčenými pažemi, který se pravou 
rukou dotýká kola. Ostatně malá bronzová kolečka podobného charakteru 
jsou zcela běžným inventářem na keltských oppidech, u nás např. na oppidu 
stradonickém (tab. XXXV) a objevují se také na keltských mincích. Bůh s 
kolem se později vyskytuje na nesčetných galských památkách a je 
přirovnáván k římskému Jupiterovi. Někdy drží v ruce kolo, jindy blesk 
(keltsky taran, hrom), ovšem kolo v náboženských představách symbolizuje 
také slunce. 

Básník Lucanus (1. stol. po Kr.) jmenuje celkem tři domácí keltské bohy 
- jsou to Teutates, Esus a Taranis. Taranis byl prý usmiřován upálením 
obětí, Teutates utopením (ponořováním do kádí) a Ešus pověšením; toto 
poslední je zvláště důležité pro pochopení posvátnosti stromů. Teutates je 
líčen Caesarem jako bůh války. Jméno je odvozeno z keltského slova 
označujícího kmen a v římském pojetí je přizpůsobován bohu války 
Martovi, jindy Merkurovi. Snad to byl původně místní bůh, který chránil 
svůj lid, a to i za války; je třeba znovu připomenout, že keltský kmen tvořil 
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také v dobách válečných samostatnou jednotku, a to i při společných akcích 
mnoha kmenů. 

Esus vystupuje později často v podobě Marta nebo Merkura. Lucanus 
dělí tato stará keltská božstva na dvě skupiny. Jednu z nich tvoří Esus a 
Teutates (Mars, Merkur), druhou Taranis -spojení funkce Jupitera a 
Dispatera, otce Dita (dis pater, od něhož odvozovali svůj původ Galové, 
odvolávajíce se na učení druidů); později byl tento bůh ztotožněn s 
Plutonem, králem podsvětí. Ovšem tato jména nejsou tak jasná, aby 
nemohla být názvem kteréhokoliv kmenového boha. 

V Provenci, v Porýní a v Irsku byla ctěna také ženská božstva, v Irsku 
byli těmto bohyním někdy podřízeni i bohové mužského pohlaví. Kult 
úrodnosti, plodnosti i podsvětí rozhodoval tu především. Ostatně kult 
matky země byl znám v evropském pravěku již od mladší doby kamenné a 
ženská božstva jsou pokládána za projev starší, matriarchálně učleněné 
společnosti. Stopy tohoto vývoje se v lidovém pojetí držely velmi dlouho. 
Patrně takového starobylého původu bylo uctívání trojice bohyň-matek 
(matres, Matronae), zobrazovaných později nejčastěji v sedící poloze s 
atributy úrodnosti a plodnosti (obr. 55). Byly uctívány u Treverů i jinde a 
někdy se místo trojice žen objevuje také jediná žena. 

 

 
 

Obrázek 51. Okovy  z Llyn Cerrig Bach, Anglesey, a zajatci v těchto 
okovech (Foxova rekonstrukce). 
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Spodobnění bohů v tzv. Buddhově poloze (vsedě) poznali jsme v jižní i 
ve střední Francii (tab. XVII, obr. 39). Macrobius, pozdní antický 
spisovatel, pokládá tuto sedící polohu za charakteristickou pro bohy 
hojnosti a úrodnosti (atributy měšec, peruť, křídlo, koš s plody aj.). Často 
drží bůh v ruce hada s beraní hlavou nebo také galský nákrčník 
(Gundestrup). 

Již z vylíčeného vidíme časté překrývání kompetence různých bohů. 
Romanizace keltských náboženských představ snažila se o výběr zdánlivě 
standardizovaných božských reprezentantů, vskutku však došlo k záměně 
jmen a často k násilnému nebo náhodnému spojení s některými božstvy 
římskými. Je potom velmi těžké rozhodovat o početných bozích, kteří se 
jmenují v galském prostředí: Albiorix, král světa, Manopos, velký mladík, 
Tontioris, vládce kmene, Caturix, král boje, Ogmios, průvodce mrtvých s 
kyjem a lukem, aj. U Haeduů byl uctíván bůh s atributem kladiva a paličky, 
často jako božský pár v průvodu bohyně. Prameny znají na 400 jmen nebo 
přízvisk mužských a ženských božstev. V Porýní, v Británii i v Noriku jsou 
četné věnovací (dedikační) nápisy a ve většině z nich jsou jména 
dosvědčena jen jednou; jejich označení atributy je však velmi pestré. 
Nejčastěji jsou tyto atributy podobné Martovi nebo i Merkurovi, méně již 
Apollónovi, Silvánovi nebo Minervě. Ikonografie jednotlivých božstev 
nebyla přesně vypracována, atributy jednotlivých bohů se překrývají. Jen 
některá božstva, jak se zdá, měla širší ohlas. Bůh s jelenem se objevuje ve 
střední Galii, bůh s hady na východě. Belenus je doložen v Galii, v severní 
Itálii i v Noriku, bohyně koní Epona v těchto zemích i v Británii a v 
keltiberské oblasti (obr. 55). Někdy vystupují božstva v dvojicích, bůh s 
ženským protějškem, Sucellus a Nantosuelta v Galii, Vidasus a Tiana v 
Panonii aj. Pro keltské prostředí je však zvláště typický počet tří. Poznali 
jsme již mateřskou trojici, objevuje se však i bůh se třemi hlavami nebo s 
třemi obličeji (reliéfní zobrazení trojhlavého boha z remešské oblasti, 
trojhlavý bůh na nádobě z Bavai), vystupuje býk se třemi rohy (tarvos 
trigarnos), trojice zvířat či postavy mající schopnost se ztrojit apod. Počet 
tří symbolizoval Keltům sílu a dokonalost, trojhlavý bůh byl nejmocnější. 

Božský býk Deiotaros je znám v galatské oblasti maloasijské, v 
symbolice se objevují havran, holub, beran, býk a jiná zvířata. Galský bůh 
Cernunnos je zobrazován s jeleními parohy, dříve jsme poznali boha s 
atributem kance. 

Ve vědecké literatuře se někdy objevují názory, že božstva, spojená s 
určitými zvířaty, měla původně podobu těchto zvířat (posvátné zvíře 
kmene, totem) a že později, když bohové nabyli určitější podoby lidské, se 



tato zvířata stala jen jejich atributy. Zatím však známe podoby bohů s 
naznačenými atributy většinou až z mladé doby. Množství drobných 
bronzových nebo i hliněných figurek v galsko-římských chrámech svědčí o 
víře keltského lidu a jeho votivních darech ještě dlouho v době římské. 

Určitým předmětům nebo značkám byla připisována kouzelná síla, 
poskytující ochranu proti zlému pohledu, moru a jiným nebezpečím. Ještě v 
křesťanské době byly takové značky na hradbách města Clermont, aby 
chránily obyvatele před morem. 

O úloze druidů v keltské společnosti jsme se zmínili v jiné souvislosti, 
stejně jako o bardech-pěvcích. Euhagové byli patrně kněží a proroci, dále 
se ještě uvádějí vates, jejichž funkce není zcela jasná. 

V Irsku nám tradice zachovala velmi složité rituální obřady. Mladý 
nastupující král byl považován za smrtelného druha místní bohyně a 
vstupoval s ní vlastně v akt svatby symbolickým podáním poháru. Tuto 
bohyni potkal v podobě krásného děvčete u studně nebo u pramene. Když 
král zestárl, změnila se také bohyně z krásného děvčete v stařenu. Je 
zajímavé, že v těchto pověstech vystupuje také groteskní postava v krátkém 
oděvu s velkým kyjem, někdy taženým na kolech, která má magický kotel 
nevyčerpatelnosti, omlazení a inspirace. Je to proto důležité, že drobné 
bronzové figurky mužů s kyjem nebo podobným předmětem nejsou v 
mladší laténské době vzácností a že je nalézáme i na českém oppidu 
Hradišti u Stradonic. V Galii je podobný typ doložen v bohu s kladivem a 
pohárem nebo mísou (Sucellus). Giraldus Cambrensis, autor topografie 
Irska z doby kolem r. 1185, uvádí s rozhořčením velmi archaický ritus při 
nastolování králů Ulsteru. Král musel veřejně oplodnit klisnu, která pak 
byla poražena, uvařena ve vodě, v této vodě se král vykoupal a společně s 
lidem jedl maso. Tento barbarský ritus je patrně velmi starého původu, 
neboť podobné koňské oběti známe i z jiných částí světa, např. z Indie. 

 

 
 
 
 

Obrázek 52 Bajč-Vlkanovo,   
Slovensko. Keltský pohřeb z 2. století 
př. Kr., vymezený   čtyřúhelníkovým  

příkopem (B. Benadík, 1960). 
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Keltský kalendář počítal podle nocí a byl založen na měsíčním 
pozorování. Rok se dělil na 2 základní období, teplé a studené. Konec 
starého a počátek nového roku v Irsku, samain, se oslavoval kolem 1. 
listopadu, po skončení pastvy, kdy dobytek byl opět shromažďován. V 
předvečer samain se uvolňovaly magické síly, magická vojska vycházela z 
jeskyň a z kopců. Druhou důležitou slavností byl počátek teplého období, 
beltine (keltské slovo pro oheň) nebo Cétshamain (podle Powela snad lze 
toto jméno spojit s pevninským bohem Běleném). Slavil se kolem 1. máje, 
kdy dobytek byl vyháněn na společnou pastvu; bylo zvykem zapalovat 
velké ohně, mezi nimiž dobytek procházel, aby byl uchráněn před všemi 
nemocemi. V Irsku se slavily ještě jiné sezónní slavnosti, imbolc na 
počátku února, snad ve spojení s chovem ovcí, a lugnasad kolem prvního 
srpna, patrně k zajištění sklizně; tento poslední název se nápadně ozývá ve 
jméně boha Lug a v Lugdunum, dnešním Lyoně, kdysi hlavním městě tří 
Galií. Z vůle císaře Augusta r. 10 př. Kr. byl tam oslavován svátek kolem 1. 
srpna, stejně jako v Irsku, a Lug byl tím povýšen na boha všech Galů jako 
paralela římského Merkura. 

 
POHŘEBNÍ RITUS 

 
Představy o náboženském životě Keltů dokresluje pohřební ritus. 

Způsob pohřbů v předchozí době halštatské jsme poznali již dříve v 
prostředí knížecích hrobů. Za vojenské keltské expanze ujal se zvyk 
pohřbívat nespálená těla v hrobových jámách až přes 1 m hlubokých, na 
společných hřbitovech, které archeologie obvykle nazývá plochými 
pohřebišti (tj. s hroby dnes na povrchu neoznačenými, na rozdíl od 
dřívějšího způsobu stavby mohyl). Je ovšem třeba upozornit, že tento 
způsob pohřbů převládl hlavně v důsledku pohybů keltského lidu, místy ve 
staré oblasti, hlavně však v okupovaných zemích. Tam, kde k velkým 
pohybům nedošlo, udržel se dlouho starý způsob pohřbívání v mohylách, z 
nichž některé (např. ve Francii) se staly společným místem pohřbů jistých 
společenských jednotek, patrně hlavně rodů. V území, kde se dlouho 
udrželo mohylové pohřbívání, nepronikla laténská kultura všude stejně 
rychle, někdy se tam velmi dlouho udržovaly prvky halštatsko-laténské. 

V orientaci jednotlivých pohřbů na plochých pohřebištích nebylo 
naprosté jednoty, nýbrž vládly kmenové a okrajové zvláštnosti. Natažená 
těla v Karpatské kotlině (na Slovensku) bývají často uložena hlavou k jihu, 
na Moravě zase hlavou k severu; jsou však rozdíly i mezi jednotlivými 
pohřebišti v téže krajině. Na keltských pohřebištích tohoto druhu lze rozlišit 



hroby bojovníků a bohatých žen, pak pohřby s průměrnou výbavou a také 
pohřby zcela chudé, v nichž zpravidla není žádný předmět; na některých 
pohřebištích to bývá 10-15 % všech pohřbů. Kromě natažené polohy 
nalezneme také pohřby ve skrčené poloze, nejčastěji v oblasti moravsko-
rakousko-karpatské. Na některých moravských pohřebištích je počet 
takových pohřbů poměrně značný a souvisí patrně s intimnějším sžíváním 
Keltů s domácím prostředím, které ve středním Podunají a v Karpatské 
kotlině pozorujeme i v ostatním inventáři, hlavně od 2. století. 

Zesnulí byli často pohřbeni v rakvích nebo v hrobech vyložených 
dřevem. Někdy lze přímo mluvit o hrobech komorových, např. v Brně-
Maloměřicích nebo ve Velké Maňi na Slovensku. Přednější postavení 
zesnulých bývalo zdůrazňováno také pohřby vymezenými kruhovým nebo 
čtvercovým příkopem (Trnovec-Horní Jatov, Holiare, Bajč-Vlkanovo na 
Slovensku, obr. 52); byl to způsob obvyklý také na západě (Écury-le-
Repos, obr. 53), a to již ve starších dobách. V ženských hrobech bývá 
bohatě zastoupen šperk, někdy i z drahých kovů. Keramika je ve starší fázi 
středoevropských keltských pohřebišť většinou velmi vzácná a objevuje se 
častěji až v druhém století. Známe velmi bohaté hroby ještě z mladé doby, 
např. pohřeb kněžny v Duhren v Bádensku z přelomu 2. a posledního 
století před Kr.; mezi milodary byly tam též stříbrné granulované spony, 
gagátové a skleněné náramky, zlaté prsteny, bronzové zrcadlo s rukojetí, 
bronzové nádoby a stříbrné mince. 

  

Obrázek 53.  Écury-le-
Repos (dép.Marne), 

Francie. Pohřeb z doby 
keltské, vymezený 

příkopem, se zbytky 
kůlů ve střední části. 
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Typickým keltským zvykem bylo ukládání částí vepře (kance) do hrobu. 
Byl to zvyk velmi starobylý, běžný již v době halštatské a byl udržován po 
celou dobu laténskou, nepochybně v souvislosti s pohřebními zvyky 
spojenými s pohřební hostinou. Kosti jiných zvířat (tele, ovce, hovězí 
dobytek) nalézáme v hrobě vzácně. Starý zvyk trepanování lebek 
(uvolňování lebečního tlaku vyříznutím oválné destičky z klenby lebky) se 
udržoval i v této době. 

Kromě kostrového pohřbívání se od 3. století ujímá i na plochých 
pohřebištích žeh, zvláště v okupovaných středoevropských oblastech, kde 
tímto způsobem pohřbíval starý domácí lid. U nově příchozích Keltů se žeh 
ujímal nestejnoměrně, někde rychleji, někde pomaleji. Na některých 
pohřebištích z konce 2. století a počátku posledního století měl již žeh 
značnou převahu, avšak pohřby nespálených těl se udržely vedle žárového 
pohřbívání až do rozhraní letopočtu. 



IX. Civilizační a kulturní dědictví Keltů 
 
Od poloviny posledního století před Kr. byl keltský svět sevřen dvojí 

nebezpečnou silou. Od jihu postupovalo římské impérium a rychle 
posouvalo své hranice k Rýnu a k Dunaji, od severu pronikali Germáni, 
jejichž útoky byly stále ostřejší a nebezpečnější. Sklonek století situaci 
vyřešil. Na evropské pevnině keltský živel ztratil rozhodující postavení a 
římské impérium bezprostředně hraničilo s oblastmi Germány 
okupovanými. Ačkoliv tedy mocenský a politický význam Keltů na 
rozhraní letopočtu poklesl, přece tu nadále zůstal jejich civilizační a 
kulturní přínos jako důležitá složka evropské civilizace jak v oblasti 
techniky, tak ve výtvarném umění a v literatuře. 

 
ROMANIZACE GALIE A KELTSKÉ DĚDICTVÍ 

 
Pro vlastní Galii byla Caesarova galská válka, vítězně skončená před 

polovinou posledního století, mezníkem nového vývoje. Potom již 
nastoupila romanizace Galie se všemi důsledky. Muži byli nuceni odložit 
zbraň a věnovat se především zemědělství, neboť římské armády 
potřebovaly dostatek proviantu. 

 

 
Obrázek 54. Ruční mlýn z mladší doby laténské. Rekonstrukce E. 

Majora podle nálezů v Basileji. 
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Romanizace vyšla z jihu Galie, kde již dříve Římané pevně zakotvili, a 

vytvořili tak bezpečnou základnu k dalšímu postupu. Území kdysi ligurské, 
s drsným a tvrdým lidem, kde muži měli sílu divokých zvířat a ženy se jim 
vyrovnaly silou i ohebností, bylo již dávno postupně keltizováno a pak 
ovládnuto Římany. Provence již za prvého císaře Augusta obdržela novou 
úpravu a stala se po všech stránkách velmi podobnou Itálii. 

V nové éře celá Galie produkuje pro Římany hlavně zemědělsky. Na 
jihu to byly olivové háje, fíkovníky a vinná réva, v ostatní Galii se 
pěstovalo obilí a všechny druhy dobytka. Římané zlomili vliv a moc 
druidů, příliš nebezpečnou morálně i intelektuálně, a zavedli právní normy 
římské. Římští úředníci a obchodníci brzy zaplnili celou zemi. Bylo nejvýš 
účelné, aby se nový režim opřel hlavně o keltskou aristokracii, bývalé 
„equites", která se po ztrátě samostatnosti a pádu oppid ráda a kvapem 
přizpůsobovala vyšší římské životní úrovni. Stavitelé a technici, povolaní z 
jihu, stavěli pro ni prostorné obytné domy i venkovské dvorce a vybavovali 
je jižním přepychem; od počátku římské moci se již všude stavělo na maltu. 

Řím se tedy opíral o pozemkovou šlechtu, která si na svých 
venkovských statcích zachovala početnou klientelu. Římská správa moc 
této vrstvy právně zakotvila. Byly pořízeny katastry půdy spojené se 
soupisy lidí i pozemkových statků, na které byla stanovena daň. Majetky 
tak obdržely trvalý znak své individuality, fundus se stal jednotkou; měl 
své lesy, pole, vinice, hutě a dílny, měl i trvalé vlastní jméno, které se 
neměnilo ani v budoucnosti, když se střídali jeho majitelé. 

Pro domácí keltskou aristokracii nabyla zvláštní přitažlivosti nově 
zakládaná města, poskytující možnosti pohodlnějšího života s vysokou 
životní úrovní, a často i příležitost stát se přímo římským občanem se 
všemi jeho právy a přednostmi. V tomto směru se římská aktivita projevila 
již na rozhraní letopočtu velmi výrazně. Měst rychle přibývalo už za 
Augusta i za jeho nástupců stejně v Galii, jako ve Švýcarsku a pak i v 
Porýní a v Podunají. Již dříve jsme uvedli mnoho nových měst na jihu 
dnešní Francie, i s jejich divadly, vodovody a jiným zařízením. Obyvatele 
Bibracte přestěhoval Augustus r. 5 před Kr. do nově založeného města 
Augustodunum (Autun). V téže době, kdy vznikl Lyon, jmenuje se i 
Raurika (později Augusta Raurica) na konci cesty přes Alpy Velkým sv. 
Bernardem. Již za Caesara byla založena proti vpádům proslulé helvetské 
jízdy Colonia Julia Equestris, pak Noviodunum a jiná místa. Sám císař 
Augustus zavítal mezi léty 27-8 před Kr. čtyřikrát do Galie. Také 
Cambodunum v oblasti dnešního města Kempten na břehu Illery je již z 
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doby Tiberiovy (původní dřevěné stavby byly ještě v 1. století nahrazeny 
kamennými) i legionářský tábor Vindonissa v dnešním Švýcarsku, ve 
spojení s opevňovacími pracemi v Germanii r. 17poKr. 

Schéma měst bylo obvyklé a úzce spjaté s vojenskou výstavbou. 
Uprostřed fórum, náměstí, shromaždiště lidu a tržiště, dále chrám, bazilika 
pro úřední jednání a vykonávání práva. Na fóru se křižovaly cesty, kolem 
fóra byly obchodní části a dílny, na obvodu v prostorných domech se 
sloupořadím sídlila aristokracie. Stavěly se pevné cesty - silnice, většinou 
na náklad měst a vlastníků půdy. Také kolonizační činnost Říma v Porýní 
byla velmi důležitá, ba stejně významná jako pozdější výstavba středověká. 
Vznikaly nádhernější stavby též na venkově. Kromě panských domů spíše 
městského charakteru (villa urbana) byly stavěny vily-dvorce (villa rustica) 
s prostornějšími obytnými a hospodářskými budovami. 

Bezpečnost provincie i celé říše zajišťovaly elitní sbory římských legií, 
později doplňované pomocnými sbory z místního lidu. Hranice proti 
germánskému světu na Rýnu i na Dunaji musela být tvrdě hájena a 
desetitisícové posádky strávily tu dlouhá léta. Postupně vznikal pevnostní 
pás s vojenskými tábory (castra a castella) římských posádek, s malými 
pevnůstkami a strážnými věžemi. V prvých dvou stoletích se tato vojenská 
hranice (limes romanus, obr. 56) stabilizovala v Porýní, odkud přecházela 
spojovacím opevněním na Dunaji a při Dunaji pokračovala až do Karpatské 
kotliny. Vojenské tábory byly zařizovány se vším pohodlím, které mělo 
zpříjemnit pobyt legionářům, přicházejícím z jižních krajů, v méně 
hostinném a drsnějším severu. Byla v nich zřizována ústřední kanálová 
topení pod podlahou (hypocaustum), lázeňské objekty (balneum) a jiná 
zdokonalení. Pod záštitou pevností vyrostly canabae, osady markytánů a 
obchodníků a měnily se v celek vojenského města s vlastním amfiteátrem; 
opodál často vyrostlo město druhé, civilní, podobně vybavené pro vyšší 
životní úroveň obyvatel. Při galských městech vznikaly pak kolonie 
veteránů, vojenských vysloužilců. To vše byly podstatné změny, které 
zasáhly do života stejně v Galii, jako v provinciích východně od Galie, v 
Raetii, Noriku i v Panonii až k dnešní budapešťské oblasti. 

Římské vítězství tedy v Galii nepřineslo sociální revoluci. Většina lidu 
žila nadále ve vesnicích, byla trvale připoutána k půdě: romanizace tam 
však pronikala mnohem pomaleji. Byl to právě tento venkovský lid, který 
si uchovával jazyk, starý způsob života, staré mravy a zvyklosti a 
občanskými vzpourami se snažil narušit postup kolonizace a romanizace. 
Avšak nejen to: tyto širší kruhy s vlastní produkcí udržovaly také staré 
technické znalosti a výrobní metody, přizpůsobovaly je měnícím se 



požadavkům, a tak galské dílny vyráběly dále i v době římské, ba staly se 
základem celé provinciálně-římské výroby. 
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Obrázek 55. Někteří bohové Galie z doby galsko-římské: 1 Epona, 
ochránkyně koní (reliéf, Kastel Allemagne). - 2 Bůh s paličkami (bronz, 

Vienne, Isère). - 3 Tři bohyně-matky (reliéf z Vertault, Côte d‘Or). Musée 
Châtillon-sur-Seine. - 4 Merkur se čtyřmi tvářemi (bronz, Bordeaux, 

Cabinet des Médailles). - 5 Nantosuelta a Sucellus. Stéla s dedikací ze 
Sarrebourg. - 6 Galsko-římský Jupiter s kolem a spirálami. Bronz. Châtelet, 

Haute-Marne (P.-M. Duval, Les dieux de la Gaule). 

 
 



 
 

Obrázek 56. Opevněná římská hranice na Rýně a Dunaji (limes romanus) s hlavními tábory římského vojska. 
 



Vyspělá keltská výroba keramiky byla předzvěstí velké keramické 
produkce v době římské. Terra sigillata, zvláštní značkovaná ušlechtilá 
keramika s červeným jemným povlakem, často zdobená reliéfně 
figurálními i rostlinnými motivy, byla původně v posledním století starého 
letopočtu vyráběna v Itálii, zvláště v Arezzu (arretinské zboží). Později v 
době Tiberiově se výroba stěhovala do Galie, nejprve na jih, pak do středu, 
a konečně i do Porýní. Brzy tak vznikaly dílny na mnoha místech, v La 
Graufesenque na jihu, v Lezoux ve střední části, v Reinzabern a v řadě 
dalších míst, někdy i na druhém břehu Rýna. Avšak velké hrnčířské dílny 
Arvernů v La Graufesenque i dílny v Lezoux (Puy-de Dôme) byly v 
provozu již dříve, než přišli Římané, a zásobovaly značnou část Galie 
svými džbány a mísami. Výroba ušlechtilé keramiky byla tedy z Itálie 
překládána do galských míst s vyspělou hrnčířskou tradicí a odtud pak 
výrobky obchodem rozváženy nejen po provinciích, ale i do krajů 
severnějších, do dnešního Německa, Polska a na naše území. Podíl 
domácích hrnčířů na této výrobě dosvědčují také kolky výrobců s galskými 
jmény. Totéž platí o výrobě bronzových nádob, pokud později v Galii a v 
Porýní zakotvila, a o sklářské industrii, která v Galii a zvláště v Porýní 
zapustila v době římské velmi silné kořeny: počátky sklářské výroby 
poznali jsme již v době květu oppid, a ty vlastně daly základ k pozdější 
proslulosti tohoto odvětví. 

 

 
 
Obrázek 57.  Pesch, Kr. Schleiden (Eifel), Německo. Keltský chrámek z 

doby galsko-římské se střední malou halou a ochozem. 
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Jinak ovšem veřejný život silně podléhal italským zvyklostem. I staré 
keltské náboženství promítalo se nyní v pojetí více římském, pro původní 
keltské bohy byly vyhledávány protějšky v římském panteonu a jména 
obou ztotožňována nebo zaměňována. Působením římského prostředí se 
objevuje také v keltském světě chrámová architektura vyhraněnějšího typu. 
Od počátku přímého římského vlivu a od rozhraní starého a nového 
letopočtu a pak v době římského císařství staví se totiž mnohoúhelníkové 
nebo okrouhlé chrámy obvykle s vnějším ochozem. Dnes je jich známo již 
velké množství z území Treverů a Mediomatriků na Mosele a Sáře, ale i v 
zemi Haeduů a Mandubiů mezi prameny Seiny a Horní Loirou i více na 
západ, nalezneme je také v Británii, hlavně tam, kde se usadily belgické 
kmeny, a vzácněji též v Raetii a v Panonii. Jejich umístění ve volné přírodě 
prozrazuje staré kultovní představy o posvátných okrscích na vrcholu 
kopců, u pramenů řek nebo na křižovatkách. Jádrem těchto svatyň byla 
menší hala (cella), většinou okrouhlá nebo i čtyřúhelníková (obr. 57), o 
průměru jen 5-10 m; kolem této ústřední místnosti byl ochoz, na vnější 
straně otevřený nebo lemovaný sloupovím. V těchto svatyních bylo místo 
kultu domácích keltských božstev, v jejich zařízeních nalézáme směs 
keltských i římských zvyklostí. Některé výzkumy, např. v Trevíru, dovolují 
předpoklad, že v nejstarší době byly takové objekty ze dřeva, avšak již v 1. 
století se objevují kamenné stavby na maltu, ať již polygonální, 
považované často za starší typ, nebo okrouhlé. Chrámek na Bibracte (Dea 
Bibracte) pochází patrně již z doby, kdy obyvatelstvo přesídlilo do nově 
založeného Augustoduna (Autun); souhlasilo by s tím i to, že v chrámu 
bylo nalezeno 107 galských mincí a jen 10 římských. 

Také v sochařství a v ostatních odvětvích se ohlásil římský vliv. Plnější 
vyvinutí plastické formy v stále realističtějším pojetí zatlačovalo starou 
keltskou stylizaci a schematizaci jak u lidských, tak u zvířecích figur. V 
námětech se kromě starých domácích předloh kance, psa, koně, galského 
kohouta objevují také cizí exotická zvířata, lev nebo jiné orientální 
předlohy. Lidská socha nebo hlava je v kameni i v bronzu zpracována 
mnohem dokonaleji, realističtěji, avšak starý keltský charakter se hlásí i tu, 
ať již typickým keltským štítem, jímž je vyzbrojen galský bojovník z 
Mondragonu (tab. XIX), nebo keltskými zbraněmi a symboly na 
triumfálním oblouku v Narbonne, či na dokonalé bronzové hlavě keltského 
obyvatele dnešních Švýcar (tab. XXI) aspoň stopami keltské ornamentiky 
při úpravě vlasů a vousů. O množství drobných votivních sošek z této doby 
jsme se zmínili již dříve. 
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Je často těžké rozlišit, co je dílo domácího galského umělce a co práce 
toho, kdo v Galii poněkud zdomácněl. Galská atmosféra působila i na 
umělce, kteří přicházeli z ciziny. Jednotlivé prvky se vzájemně prolínaly. 
Staré keltské reminiscence lze však sledovat také v pozdějších dobách, v 
době merovejské, karolinské, ba i v románské a ve slohu gotickém, také v 
plastice v aplikaci jednotlivých výzdobných motivů a v námětech 
jednotlivých lidských hlav a v jejich seskupování (Saint-Benoît-sur-Loire). 
Ovšem Francie zažila mezi tím mnoho bouřlivých dob, do země se tlačili 
Germáni, Alamani, pak Frankové, dolehl sem také tlak Hunů za Attily, a 
domácí prostředí tak přijímalo mnoho podnětů cizích. 

Avšak ani infiltrace římské mentality a římského způsobu života, ani 
pozdější záplavy nejrůznějších proudů nedovedly zcela potlačit starou 
keltskou tradici. Žije ve Francii dodnes, v jazyku i v zeměpisném 
názvosloví. V mnohých případech se jména kmenů změnila v jména měst, 
zůstala jména hor a řek, dodnes se udržely četné termíny ze zemědělského 
prostředí a často nemají nic společného s pozdější latinou; jen v církevním 
prostředí uplatnila se tato výrazněji, když církev a kostel zvítězily. Také 
mnoho rysů z pozdějšího feudálního řádu nám v některých směrech příliš 
živě připomíná situaci, která svého času charakterizovala keltskou 
společnost; do značné míry byla to předzvěst pozdějšího vývoje, v němž 
byly teprve vytvořeny definitivní předpoklady pro vítězství nového 
společenského řádu. 

 
KELTSKÁ TRADICE V IRSKU A V BRITÁNII 

 
Hlavní studnicí keltské tradice a keltského dědictví zůstaly ovšem 

britské ostrovy, a zvláště Irsko se Skotskem. Vývoj tam pokračoval 
nerušené ještě v dobách, kdy už keltská Galie byla vydána pronikavé 
romanizaci, takřka po celé 1. století po Kr. Po taženích Kaligulových 
pokračoval v podrobení ostrovní oblasti Vespasián a r. 86 po Kr. počal 
Agrikola stavět obrannou linii mezi Clyde a Firth of Forth, dokončenou 
však až ve 2. století za císaře Hadriána a Antonína Pia. Zvláště výhodnou 
situaci mělo Irsko, kam trvale nepronikla ani moc římská, ani později 
anglosaská; zůstalo tak duchovním a náboženským střediskem keltského 
světa, zachovalo si svůj keltský charakter až do nové doby. Avšak také 
Skotsko bylo schopno udržovat keltskou tradici. Skotové, irští útočníci a 
osadníci v severní Británii, pronikali tam už ve 2. století a ve 4. století jsou 
v pramenech již výslovně jmenováni. Založili skotský stát, který pohltil 
staré Pikty a Kaledonce a posílil také keltské osídlení ve Walesu, 
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Cornwallu a na ostrově Man. Stará keltská tradice se tam držela velmi 
houževnatě. Ještě r. 1249 se konala tradiční inaugurace skotského krále. 
Král po církevní korunovaci v kostele byl v průvodu přiveden k 
inauguračnímu kameni, tam mu byl v gaelštině recitován celý jeho 
rodokmen a lid mu holdoval. 

Keltské ostrovní umění se samostatně vyvíjelo ještě na počátku našeho 
letopočtu a římský vliv na sklonku prvého století zasáhl nejdříve anglickou 
půdu. V této době se pak rozvinula zvláštní keltsko-románská emailérská 
industrie se stylizovanými úponkami, s celkovým pojetím někdy blízkým 
italské výzdobě terrae sigillatae; často používá trojbarevných emailů a 
dovoluje vzoru více vyniknout ze základny. V severní Anglii, v území 
Římu nepřátelských Brigantů, hlásí se ještě ve 2. století vyspělá kovová 
industrie. Také Skotsko připojuje svůj podíl v uměleckořemeslné výrobě 
kovovými nákrčníky s tepaným reliéfem s přetvořenými keltskými vzory. 
Je to vlastně již jakási renesance keltského umění, částečně již oplodněná 
jižními prvky; znovu nám však ukazuje již dobře známou keltskou vlohu 
přetavovat cizí prvky ve vlastním pojetí. Abstraktnost keltské ornamentiky 
v ostrovním umění byla dovedena k svému vrcholu. Není pouhou stylizací 
přírodního tvaru, nýbrž zcela novou tvorbou, která vytváří tvary na přírodě 
a na skutečnosti nezávislé. 

Když se východní a střední Anglie v polovině 5. století zmocnili 
Anglové a Sašové, posunula se část britského obyvatelstva do armorické 
oblasti v Bretani, část zůstala. Irsko však zůstalo keltské, stejně jako 
Cornwall, Wales a severozápadní Anglie. Obrana keltských pozic v těchto 
dobách je spojena s některými jmény, jako byl Aurelius Ambrosius a král 
Arthur (Artuš), která se pak stala východiskem nového okruhu pověstí. 

Velmi záhy, již ve 4. století, se v Irsku ohlásilo křesťanství a zapustilo 
velmi hluboké kořeny. V 5. století přispěl k pokřeštění zvláště Patrik. Na 
území jednotlivých kmenů vznikaly v Irsku kláštery, mužské i ženské, které 
však netvořily jednotnou organizační síť, nebyly spjaty jednotnou řeholí a 
vymykaly se papežskému centralismu. Irské křesťanství se tak již od 4. 
století vyvíjelo izolovaně a mohlo udržovat různé starobylé zvyklosti. 

 
NOVOKELTSKÝ STYL A JEHO OHLAS NA PEVNINĚ 

KNIŽNÍ VÝZDOBA 
 
V 6. století proudily na evropský kontinent irské misionářské družiny, 

do Galie i do krajů ještě vzdálenějších. Zvláště působnost Kolumbana 
mladšího byla závažná. Jeho zásluhou vznikaly kláštery v Burgundsku 
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(Annegray) i důležitý klášter v Luxeuil (Haute-Saône, severozápadně od 
Belfortu při patě pohoří Vogéz), středisko literární činnosti a knižního 
umění. Z Kolumbanových nástupců působil na počátku 7. století Eustasius 
v Bavorsku a Havel ve Švýcarsku; Kilián se v druhé polovině 7. století 
dostal až do Durynska (byl potom zavražděn u Würzburgu). Později byly 
tyto irské proudy podporovány zcela oficiálně. Karel Veliký povolal na 
svůj dvůr r. 782 Alkuina z Yorku, původem patrně Ira, a svěřil mu opatství 
v Tours; tehdy vznikla i dvorská škola, schola palatina. Irské proudy se 
uplatnily také v diecézi pasovské a salcburské a snad dospěly až do 
středního Podunají ještě před rozkvětem Velkomoravské říše. Šířily nejen 
víru, ale i některé typy kostelních staveb. 

Pozdní keltské umění dospělo k plnému rozkvětu v 7.-9. století, a to jak 
v kovových pracích, tak v knižní výzdobě, povahy spíše kaligrafické, 
kreslené pérem a jen lehce tónované barvami. Tento novokeltský styl je 
zčásti pokračováním starého keltského umění, zvláště keltské ornamentiky, 
přijal však i mnoho jiných prvků, a to jednak z pozdní antiky, jednak až z 
jihovýchodu a východu, také z umění koptického a syrského. Irská oblast 
se stala baštou křesťanství na evropském západě a mnozí mniši z východu 
pod tlakem islámské expanze nalézali někdy útulek i v těchto západních 
klášterech. Některé prvky novokeltského stylu staré keltské umění neznalo, 
např. pásový pletenec a pletencové vzory vůbec. Co však prozrazuje 
keltskou tradici, je spirálovitá výzdoba, která v irském pojetí přechází až v 
trubkovitě rozšiřované spirály nebo ve vířivé spirálové vzory. Podobné 
prvky se objevují na kovových pracích i v knižní výzdobě. 

Byly pokusy rozdělit vývoj tohoto novokeltského stylu na tři hlavní 
periody, z nichž prvá, od poloviny 7. století, by byla hlavně dílem Irska a 
Skotska a regenerací umělecké tvorby, v níž se pomalu ujímají také 
figurální motivy. V druhém údobí, za bojů s Vikingy, by ustupovala 
spirálová výzdoba a silněji se uplatňoval pletenec, v období třetím, od 
počátku 11, století, se tvůrčí činnost soustředila hlavně na předměty 
církevní a kostelní povahy, relikviáře, schránky na evangelia, zvonky aj. 
Mnoho výrobků irského uměleckého řemesla je uloženo v ostrovních 
muzeích, zvláště v Dublinu. Avšak i na pevnině jsou početné výrobky, 
které souvisí s novokeltským uměním. Tak pohár Tassilův (bavorského 
vévody z konce 8. století) je některými odborníky považován za 
napodobení anglosaské předlohy, jinými přímo za jihoanglickou práci. 

Velký význam má výzdoba rukopisů irského původu, ať již pochází z 
vlastního Irska (Scotia Major) nebo z Northumberlandu a Walesu či z 
některých pevninských klášterů. Severo-anglická oblast, pokřestěná 



samostatnou irskou církví, byla později, po r. 664, připojena k církvi 
římské, ale v knižní výzdobě potrval i tam irský vliv a vyzařoval i odtud na 
pevninu. Výzdoba knih se v irsko-anglickém prostředí neobyčejně 
rozvinula, takže dodnes je zachováno mnoho jejích památek. Text těchto 
knih je náboženský, hlavně jsou to evangelia. Jejich bohatá výzdoba je 
převážně abstraktní a geometrické povahy, a dokonce i figurální motivy 
podléhají pronikavé stylizaci a ornamentalizaci. Přesné datování knih 
působí značné obtíže. Některé rukopisy jsou patrně již ze 7. století. V 8. 
století dostoupil už vývoj tohoto umění svého vrcholu (Durrow, evangeliář 
z Lindisfame, Echternach, Lichtfield, evangeliář ze sv. Havla ve Švýcarsku 
a mnoho jiných). V nádherném evangeliáři z Kells (Book of Kells), z Irska 
nedaleko Dublinu, snad z konce 8. nebo z počátku 9. století, je abstraktní 
ornamentika kombinována s motivy zvířecími i figurálními, které se samy 
mění v takřka ornamentální sestavy. Rukopisy tohoto druhu byly 
rozptýleny po celém keltském světě všude tam, kam až pronikl iroskotský 
vliv. 

 

 
 

Obrázek 58. Kresebný detail ze starých keltských rukopisů. O. Meyer, 
Atlantis 1957. 
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Vikinský nápor se dostal na ostrovech až do Skotska, irská oblast se mu 
však vzpírala a bitvou u Clontarf r. 1014 si zaručila ještě určitou dobu 
květu a konsolidace s uměleckou tvorbou hlavně pro potřeby církve. Tuto 
tvorbu je však třeba posuzovat už z hlediska církevního umění 
středověkého. K památkám v ostrovní oblasti je třeba připojit také kamenné 
keltské kříže, často velmi bohatě zdobené ornamentem, z nichž některé se 
datují již do 11. století (Carew ve Walesu). 

Keltský duch se v Evropě znovu ohlásil, když od 12. století potulní 
pěvci šířili ve Francii a v Německu staré keltské zkazky a dvorský epos 
předváděl svět starokeltských pověstí v novém rouše (Chréstien de Troyes, 
Gotfried ze Strassbourgu, zvláště Wolfram z Eschenbachu), o králi 
Artušovi, Parsifalovi, sv. Grálu nebo Tristanovi a Isoldě. V době 
křižáckých výprav se s těmito starokeltskými reminiscencemi směšovaly 
mnohé prvky východní. Když romantické hnutí v 18. století znovu obrátilo 
pozornost k nejstarší minulosti národů, nalezlo právě v keltském prostředí a 
v keltském dědictví nejbohatší zdroj, který inspiroval pak i nejpřednější 
tvůrce evropské kultury, Herdera, Goetha, Chateaubrianda, R. Wagnera a 
jiné. 

Irský lid je jediný, který si dodnes plněji udržel své keltství. Dodnes 
také ještě existuje keltská literární tvorba, z níž vyvěrá hluboká láska k 
přírodě. Díla některých těchto básníků naší doby (Gruffyldd v Cardiffu, 
Roperz Er Marson v Bretani aj.) v překladu aspoň částečně zpřístupnil 
evropské veřejnosti r. 1944 známý znalec keltského jazyka a literatury J. 
Pokorný. 

 
KELTSKÉ DĚDICTVÍ VE STŘEDNÍ A SEVERNÍ EVROPĚ 

 
Také ve vlastní střední Evropě se posunula římská moc ještě před 

změnou letopočtu až k břehům Dunaje. Kraje na jih od Dunaje se staly 
římskými provinciemi, kromě Raetie a Norika také obojí Panonie, Horní a 
Dolní, až k Dunaji v jeho severojižním toku. Římané podlomili panství 
Dáků a místy posouvali svou hranici i na sever od Dunaje. Jižně od Dunaje 
se rozproudil nový život, jehož vlivy prosakovaly také do jižní Moravy a na 
Slovensko, neboť tyto dvě země se staly bezprostředními sousedy římské 
říše. 

Římská moc se brzy opřela o systém vojenských pevností a měst s 
legionářskými posádkami při Dunaji, ve Vindoboně-Vídni, v Karnuntu 
(Carnuntum) na dnešní rakouské půdě proti slovenskému Děvínu, v 
Scarbancii-Šoproni při Neziderském jezeře, v Arraboně (dnešní Ráb-Györ), 
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v Brigetiu na madarském území proti Komárnu a zejména v Akvinku 
(Aquincum v dnešní budapešťské oblasti). Přechodně, zvláště v 2. století, 
zakotvila také severněji, v Mušově u Mikulova na Moravě nebo ve Stupavě 
na Slovensku; nejnověji byl objeven římský dvorec v Milanovcích na 
Nitransku. Proslulý latinský nápis na skále v Trenčíně dosvědčuje, že asi r. 
179 pronikla římská armáda až do této části Slovenska. V bezprostředním 
sousedství dnešní Moravy a Slovenska vznikla dvě zvláště mohutná 
střediska, Karnuntum, kudy procházely dálkové cesty, a Akvinkum s 
vojenským a civilním městem, a v obou těchto místech počet obyvatel 
dosahoval několik desítek tisíc. Na jižním břehu Dunaje byla vybudována 
římská silnice dlážděná kamenem a na Dunaji udržovala dopravu římská 
flotila. 

Avšak zbytky keltského osídlení a kmenové organizace Bójů se v 
Panonii udržely zcela bezpečně po celé 1. století naší éry a zdá se, že 
„civitas Boiorum" trvala ještě ve 2. století. Také keltská jména v nápisech 
na náhrobcích ukazují, že vedle Ilyrů měli Keltové stále značný podíl ve 
složení tehdejšího obyvatelstva; některé symboly na těchto pomnících 
prozrazují rovněž keltský původ. Zřetelně se dají sledovat také keltské 
reminiscence ve výrobě, a to v běžném způsobu i v uměleckém řemesle. 

V polovině posledního století před Kr. ocitly se v tísnivé situaci také 
zbytky českých Keltů. Od severu již delší dobu doléhal silný germánský 
tlak a menší germánské skupiny se už pevně usadily v zemi nejen při 
výtoku Labe z Čech, ale také na Českolipsku (Jestřebí) a mezi Turnovem a 
Českým Dubem (kobylská skupina žárových pohřbů). Chvatně stavěná 
keltská oppida v jižní polovině země nemohla již zadržet vývoj událostí. 
Někdy kolem r. 10-8 před Kr. se germánské družiny rozlily po celé zemi, 
přivodily pád zbývající keltské moci a záhy pod vedením Marobudovým a 
kmene Markomanů se organizovaly v nového mocenského činitele. Není 
vyloučeno, že Marobud položil své sídlo na některé z dobytých keltských 
oppid. Zdá se, že oppida v Čechách ještě určitou dobu dožívala za nové 
germánské vlády na počátku našeho letopočtu, hlavně tam ještě pracovaly 
některé keltské dílny. 

Keltská svrchovanost v našich zemích zanikla, v Čechách patrně dříve 
než na Moravě, a bójská moc v Panonii byla již před půl stoletím rozdrcena 
dáckým náporem. Je však třeba si uvědomit, co vše zatím již přešlo do 
kulturního majetku celé střední a severní Evropy jako trvalé dědictví Keltů 
a základ dalšího vývoje. Samotní Germáni, kteří urychlili pád keltské moci 
v Čechách a později také na Moravě, přicházeli s kulturou silně 
keltizovanou. Už v druhém století před Kr. přejali mnoho technických 
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vymožeností z keltského prostředí ve výrobě, v ozdobách a špercích 
(zvláště ve sponách) i v keramice. Někdy je velmi obtížné rozlišit, co je v 
hmotné kultuře Germánů jejich vlastním výtvorem a co vzniklo pod 
keltským vlivem. Také ve vývoji starší doby římské jsou ještě zjevné stopy 
keltské minulosti země, keltského dědictví, a patrně i přítomnosti některých 
keltských skupinek. Přestala sice výroba keramiky na hrnčířském kruhu, 
avšak ručně vyráběná keramika po změně letopočtu prozrazuje v Čechách i 
na Moravě tvarem, členěním i způsobem výroby keltské předlohy a dílny. 
Vývoj šperku, a zvláště spon, opírá se v celém Podunají o pozdně laténské 
tvary, umělecké práce prolamované i jiného druhu stále užívají námětů 
keltské ornamentiky. Celé soubory keltských železných nástrojů a nářadí, 
zemědělských i řemeslnických, přešly do majetku středoevropského lidstva 
a zůstaly takřka beze změny až do plného středověku. Právě ona technická 
a technologická vyspělost Keltů zapustila velmi hluboké kořeny. Keltský 
lid ustoupil z jeviště jako mocenský a politický činitel, jeho dílo se však 
stalo základem dalšího vývoje a prožívalo v pozdějších dobách závany 
jakési renesance. Společným majetkem zůstala též mnohá jména, zvláště 
některé názvy řek a pohoří. Keltského původu jsou patrně naše názvy Labe, 
Ohře, Jizery a snad i Mže a některých slovenských řek, keltský původ se 
připisuje starým názvům středoevropských pohoří, Hercynskému lesu 
(„dubový" les), Sudetskému pohoří (pohoří „kanců"?) i Gabrétě, starému 
názvu naší Šumavy. Také četná jména „měst", uváděná v 2. století 
alexandrijským učencem Klaudiem Ptolemaiem, opírají se pravděpodobně 
o stará keltská obchodní střediska ve střední Evropě. 

Podobně tomu bylo i v severní Evropě. Již v mladší době laténské 
dospěly až do Dánska a do jižní Skandinávie různé keltské výrobky, 
některé šperky, zvláště spony, umělecky provede né kultovní kotlíky, 
bohatě kované kultovní vozy. Teprve tyto keltské importy umožňují 
archeologii vypracovat přesněji chronologii vývoje severní Evropy a 
sledovat prvky keltské kultury ještě v dobách pozdějších. Když v 2.-3. 
století došlo v galsko-římském prostředí k jakési keltské renesanci, jejímž 
východiskem byl hlavně prostý lid, kořistil z této renesance také sever 
Evropy. Jednotlivé prvky keltského původu hlásí se potom i v 7.-10. století, 
v detailech výzdoby oseberského člunu, v jellingském stylu i v jiných 
pracích, nikdy to ovšem nejsou prvky výlučně ovládající uměleckou 
tvorbu, nýbrž jen relikty a reminiscence, přetvořované a doplňované v 
pozdějších dobách. 

Význam Keltů pro evropskou civilizaci nemá obdoby v nejstarších 
dějinách Evropy. V nejstarší době jim patří zásluha o přiblížení „barbarské" 



Evropy zdrojům pokročilé jižní kultury a civilizace rodícího se antického 
světa. Později Keltové využili svých organizačních schopností, smyslu pro 
technickou dokonalost a uměleckou náplň tvorby a vytvořili obdivuhodnou 
hospodářskou a obchodní základnu, která vtiskla své podstatné rysy celému 
prostředí. Obohatili evropskou civilizaci dokonalejšími výrobními 
metodami a procesy, zavedli větší specializaci ve výrobě, a vytvořili tak 
předpoklady pozdějšího středověkého vývoje. Pravěký civilizační proces 
jimi ve střední Evropě vyvrcholil. Později sice ztratili své mocenské a 
hospodářské pozice, avšak keltská tradice s půvabnými reminiscencemi 
drobné umělecké tvorby a s tajemným světem hrdinských činů, pověstí a 
zkazek, tak houževnatě udržovaná zvláště na západě, stala se bohatou 
studnicí evropské kultury, z níž čerpaly její největší postavy. Dnešní svět si 
to často již ani neuvědomuje. 

 

 
 

Obrázek 59.  Keramika z druhé poloviny posledního století př. Kr.:  1  
Lhotice u Nasavrk (Chrudim). - 2 Kobyly u Turnova, žárové hroby 

kobylského typu. Výška 20,4 cm. Muzeum Pardubice a Národní muzeum v 
Praze. 
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X. Obraz keltské civilizace ve světle 
výsledků nejnovějšího bádání 

 
Stále vzrůstající zájem o keltskou minulost vyústil v posledních 

desetiletích v jakousi renesanci keltských studií, která hledá nejrůznější 
cesty k dokonalému a všestrannému poznání celého keltského prostředí. V 
odborném světě se to projevuje četnými mezinárodními sympozii a 
konferencemi a s nimi spojenými sborníky příspěvků. Jsou věnovány 
jednak problémům spojeným s přechodem doby halštatské do laténské 
(Hamburg -Hamb. Beitr. Arch. II/1972 (1978); Vozokany/Nitra - Probleme 
der jüngsten Bronzezeit, Bratislava 1974), jednak vývoji Keltů a jejich 
kultury v různých částech Evropy (Oxford 1972 - Celtic Art in Ancient 
Europe, 1975; Székesfehérvár 1973 - The Celts in Central Europe, 1975; 
Praha-Liblice 1970 - Spätkeltische Oppida, Arch. Rozhledy 1971, aj.). 
Otázkami archeologickými, numizmatickými i jazykovědnými se zabývají 
pravidelné kongresy speciálních keltských studií (Rennes 1972 - Études 
Celtiques 13, Paris 1973), z nichž některé se přednostně zaměřují na 
současný stav keltských jazyků (Galway 1979 - Breton, Welsh, Scottis, 
Gaelic, Irish, etc). Je přirozené, že jazykové problémy a relikty vzbuzují 
zájem především v těch oblastech, jejichž vztah k dávné keltské minulosti 
je nejužší, jazykově dodnes zjevný, a kde se staré keltské tradice udržují až 
do naší doby (Éire/Ireland, Alba/Schotland, Cymre/Wales, 
Kernow/Cornwall, Mannin/Isle of Man, Breizh/Bretagne). Hlasy tohoto 
vědeckého a kulturního zájmu se však projevují rovněž i v oblastech 
zámořských, všude tam, kam přicházeli obyvatelé ze zemí původně 
keltských. Jejich dosah je patrný zvláště v Severní Americe, kde se 
připravují vědecká setkání pro široký okruh zájemců (Symposium Toronto 
1978 - Canada and the Celtic Consciousness) s cílem posílit keltské 
povědomí a zprostředkovat výsledky všestranného studia. Takové cíle si 
klade nově založená společnost Society of Interceltic Arts and Culture a od 
r. 1979 i nový časopis Keltica. 

V souvislosti se vzrůstajícím zájmem v nejširší veřejnosti přibývá 
zvláštních výstav s vybranými exponáty archeologické i umělecké povahy 
(Edinburgh 1970 - Early Celtic Art; Székesfehérvár 1974 - The Eastern 
Celtic Art; Rome 1978-I Gallie e ľ Italia; Wien 1978/79 - Die Kelten in 
Gallien), které dokumentují vysoký podíl keltského světa na vývoji 
celoevropské civilizace. 
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V  teoretickém studiu ztěžují syntetické pojetí chronologické systémy, 
vytvořené v jednotlivých oblastech rozborem místních nálezů a navzájem 
těžko srovnatelné. Základní metoda typologicko-chronologická vytvořila 
od sklonku minulého století rámec vývoje, neubránila se však při 
podrobnějším třídění vypracování schematických stupňů, které v mnohých 
případech jsou především umělými archeologickými konstrukcemi a 
neodpovídají vždy plně historické skutečnosti. Původní třídění zakladatelů 
relativní chronologie doby laténské (Reinecke A-D, dosud užívané třídění v 
německých a také středoevropských oblastech, třídění švýcarské a 
francouzské na LT I—III) byla totiž postupně rozpracována na další dílčí 
úseky podle různých kritérií. V mnoha systémech si dosud zachovává 
důležité postavení tzv. Fibelchronologie (chronologie na základě šatových 
spon), ne však vždy oprávněně. Určité typy spon v hromadném (masovém) 
výskytu jsou schopny jako citlivý módní prvek charakterizovat určité 
období, je však obtížné v různých oblastech stanovit počátek jejich výskytu 
a hlavně vyznění, poněvadž přežívání různých typů spon má své regionální 
zvláštnosti. Přímo scestné mohou však býti závěry historické povahy podle 
ojedinělého nebo náhodného výskytu určitého typu spon, který je prohlášen 
za kritérium určující relativní chronologii. 

Je tedy třeba mnohem hlubšího studia, abychom dospěli k závěrům 
obecné platnosti. Pouhá analýza nálezů, založená jen na formálních nebo 
uměleckohistorických kritériích, je bezvýchodná; jen komplexní studium, 
které osvětlí podstatu historického procesu ve všech jeho aspektech a 
lokálních odlišnostech, umožní pochopit jádro celého vývoje. Proto se v 
zájmu zpřesnění poznání aplikují v poslední době různé další pracovní 
metody: seriace nálezů, matematicko-statistické zpracování dat s použitím 
strojových počítačů, zdokonalené kombinační metody, vzájemné 
konfrontace výbavy jednotlivých pohřbů (v podstatě rozšířené metody 
asociačních horizontů a řetězové chronologie - viz Filip, 1956) a jiných 
postupů, které se spojují s tzv. analytickou archeologií. V pracích poslední 
doby se také stupňuje snaha využít hrobové úpravy a výbavy pro studium 
sociální struktury tehdejší společnosti a k demografickým poznatkům, a to 
jak při rozboru jednotlivých pohřebišť, tak také nálezového fondu celých 
kultur. U některých badatelů je cílem vystižení lidové víry jako projevu 
určité doby (Pauli, 1975), u jiných studium pohřebních zvyklostí (Lorenz, 
1978: Totenbrauch und Tracht), hodnocených někdy ne zcela oprávněně 
jako hlavní kritérium historické interpretace. 

Hledání nových cest a aplikace dalších pracovních postupů je přirozeně 
velmi žádoucí, bez těchto snah by bádání stagnovalo. Je ovšem třeba také 
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zdůraznit, že žádná metoda není samospasitelná, aby sama byla schopna 
vyřešit jádro všech problémů. Základním požadavkem zůstává komplexní 
přístup, vzájemná konfrontace výsledků různých metod a analýz a 
podrobná znalost všech složek osídlení ve studované oblasti v jejich 
vzájemné souvislosti, jinak se vystavujeme nebezpečí archeologické 
deformace historického vývoje. 

Keltská civilizace tkví svými kořeny hluboko v dávné minulosti a její 
integrální složka (součást), laténská kultura, je archeologickým výrazem 
Keltů v době jejich vrcholné úlohy v dějinách Evropy. Historická podoba 
keltského prostředí krystalizuje v době halštatské, bez jejíž důkladné 
znalosti není možno pochopit celý její vývoj. Šťastné objevy poslední 
doby, výsledky některých systematických výzkumů v terénu i teoretické 
studium vyjasňují rozdílnou orientaci východohalštatského a 
západohalštatského okruhu se zřejmě rozdílným etnickým prostředím. 

Zvlášť osobitě se rozvíjela jihovýchodoalpská halštatská kultura v 
oblasti bohaté na suroviny, jíž procházely spoje ze severní Itálie podle Alp 
k severu až do oblastí při Baltickém moři. Oblast nebyla patrně etnicky 
zcela jednotná, hlavní jádro osídlení v ní zřejmě tvořili Ilyrové. Struktura 
tamní společnosti měla své specifické rysy. Typické pro tyto oblasti jsou 
obrovské mohylové hroby, považované badateli za rodinné hroby nebo 
hroby příbuzných; některé z nich ukrývají 20-30 pohřbů, jiné celé stovky 
postupně ukládaných. V Brezje, jihovýchodně od Lublaně, v mohyle I. se 
našlo 81 hrobů, mohyla u Stičny, 30 km východně od Lublaně, obsahovala 
183 hrobů s pohřby kruhovitě uspořádanými. Objevují se i pohřby 
výjimečné, vybavené bronzovým pancířem a helmou, figurálně zdobenými 
plechovými záponkami, bronzovými obličejovými maskami jako votivními 
dary. K nejznámějším nalezištím ve Slovinsku (Dolní Kraňsko) patří Vače, 
Brezje, Magdalenska Gora, Stična a Novo Mesto, druhé centrum se nachází 
ve Štýrsku (Klein-Klein). 

V pozdní době halštatské dosáhla toreutika venétsko-východoalpského 
okruhu nebývalé výše. V dílnách, které pracovaly pravděpodobně přímo ve 
Slovinsku, vznikly pro toto období charakteristické situly, tj. nádoby z 
bronzového plechu s vy tepanými obrazy, na nichž se objevují lidé i zvířata 
v akci, například ve slavnostních průvodech nebo scénách z denního života. 
Kořeny tohoto umění nejsou domácí. Umění halštatské doby 
charakterizované geometrismem, odnaturalizováním lidské i zvířecí 
postavy, podléhá silnému vlivu z jihu, přicházejícímu z Este, ze vzdálenější 
oblasti boloňské a ze sféry etruského vlivu. Figurální pojetí ve 
východoalpské oblasti, v oblasti s tzv. „uměním situl", vyrůstá z cizích 
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jižních předloh, které jen napodobuje, obměňuje, přizpůsobuje místnímu 
prostředí a ve schematickém pojetí dospívá až k určité šablonovitosti. Není 
schopno být živnou úrodnou půdou pro další umělecký vzestup a vývoj. 
Bronzové nádoby byly zřejmě vyráběny ve značném počtu a ve své době 
patřily patrně k vnějšímu projevu určité společenské vrstvy (tah. XLI). 
Vyskytují se ve velkém množství na pohřebištích (z nekropole z Novo 
Mesta známe pět figurálně zdobených situl).Tato tepaná práce byla na výši 
od 6. do 4. století, pak ale zvolna upadala a zanechala jen nepatrné stopy. 

Tehdy, tj. v konečné fázi jihovýchodoalpské doby halštatské (také 
horizont bronzových přileb typu Negau, pojmenovaný podle Gabrovcovy 
fáze keltských vlivů), ztratili totiž příslušníci vedoucí vrstvy, pro něž byla 
tato umělecká práce určena, ekonomickou základnu a moc. V té době se již 
daly ozbrojené keltské tlupy do pohybu a pronikly dočasně i do 
východoalpského prostoru. Také v jiných pracovních oblastech, např. v 
hrnčířském umění se projevily jižní vlivy severoitalské kultury Este. Dále 
na severu nacházíme dokonce napodobeniny antropomorfních nádob s 
lidskými pažemi a hliněnými řetězy v rukou (tab. XLII) - zřejmě vliv 
italských kovových předloh (mohyla Nové Košariská u Bratislavy). 

Zcela jinou cestou šel vývoj v západních oblastech halštatské kultury, 
která patřila k doméně protokeltského lidu. Zde jsme se setkali s případem 
v evropské prehistorii řídkým. V určité části protokeltské oblasti se totiž 
společenský, hospodářský a mocenský rozmach dostal do krizového stadia, 
které si vynutilo základní změnu struktury. Vrcholem tohoto celkového 
procesu, který nemůžeme archeologicky zachytit, byla opevněná mocenská 
centra a pokusy vytvořit větší celky, přičemž se projevovaly nové tvůrčí 
síly a originální umělecké cítění. Ke společenské diferenciaci došlo již v 
době kultury popelnicových polí a plně se uplatnila v halštatské kultuře. V 
té době vynikla zámožná vedoucí vrstva zřetelně nad okolním 
zemědělským prostředím, třebaže i zde se uplatňovala individualita, a to v 
daleko silnější míře nežli ve východohalštatském okruhu. Určité zvláštnosti 
se objevily na území od středních Čech (kultura bylanská) přes Bavorsko, 
jižní Německo a část Švýcarska až do severovýchodní Francie. Někteří 
badatelé chtějí v této oblasti hledat vznik feudalismu. Patrné je však lépe 
mluvit pouze o tendenci v tomto směru, neboť další vývoj nevedl k 
žádnému plnému a trvalému rozvinutí feudálního systému. Není však 
pochybnosti o existenci nadřízené vrstvy: byli to územní vládci, kteří sídlili 
v pevných hradech a v jejich okolí pochovávali své mrtvé v komorových 
hrobech pod mohutnými mohylami. 
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Podle archeologických pramenů trval poznenáhlý vzestup kmenových 
vládců k zámožné vrstvě nejméně 150 let. Počátky se dají zjistit v 7. století 
př. Kr.. Patrně se již tehdy jednalo o hierarchicky uspořádanou vrstvu, v 
jejímž čele stál muž s takřka neomezenými možnostmi. Dokazují to rituální 
rozdíly a výbava hrobů na pohřebištích bylanské kultury v Čechách, na 
nichž známe četné komorové hroby (Hradenín u Kolína, Lovosice, 
pohřebiště Poláky u Chomutova, v roce 1974 znovu odkryté aj.) (tah. 
XLIII); kromě pohřbů na voze, se jhem, s koňskou výstrojí, keramikou a 
jinými dary (dva pohřby na voze známe z Hradenína), vyskytnou se zde též 
hroby s částmi této výbavy, např. se jhem nebo díly vozu a částmi uzdy, 
nebo hroby zcela jednoduché, většinou žárové. Vysoce postavená osobnost 
- muž, který, zřejmě podle starého zvyku, měl často ještě u sebe meč, 
dostávala milodary převážně místního původu a velké množství keramiky, i 
malované. 

Typickým znakem, který provází celý vývoj až k jeho vrcholu na 
přelomu 6. a 5. století, a také znamením kontinuity jsou tu a tam přes 20 m2 
velké dřevěné komory a čtyřkolový vůz. Ten najdeme i ve velmi mladých 
hrobech 6. a následujícího 5. století, neboť do sídel těchto vládců se již 
dostaly četné importy z jihu a staly se součástí hrobové výbavy. Příkladem 
jsou: Hochmichele u Heuneburgu, Hochdorf, Bad Cannstatt u Stuttgartu, 
Ludwigsburg-Römerhügel, Vilsingen u Gammertingen a slavný hrob 
kněžny z Vix u Châtillon-sur-Seine. Čtyřkolový vůz zůstal tedy trvalým 
znakem této vrstvy až do doby keltské expanze na východ. Tvořil vždy 
součást náročně provedeného pohřebního rituálu, převzal kultovní 
charakter a obohatil celkovou hrobovou výbavu. Jho a koňská výstroj 
(zvláště její ozdobné části) byly nezřídka přidávány do hrobu i v pozdějších 
pohřbech, ale nikdy nebyl pohřben kůň, zatímco vozy se vyskytují i v 
ženských hrobech. Životní úroveň vládnoucí vrstvy stoupala, její vkus se 
tříbil a zjemňoval. Žena se vyrovnala muži ve společenském postavení, 
které získalo nemenší okázalost a zvlášť bohatou výbavu. Vytvářela se 
určitá dynastická příslušnost. Mohutné mohyly mají zpravidla dvě dřevěné 
komory, na jejichž stěnách jsou často drahocenné závěsy z látek protkaných 
zlatými vlákny (Hochmichele) nebo spojovaných bronzovými hadovitými 
sponami. V Hochdorfu měl zemřelý nádherný oblek, jehož kožené boty 
byly zdobeny zlatými pásky. Mezi hrobovými dary jsou často šperky, které 
nosili zemřelí za života, jako třeba zlaté diadémy, plechové zápony, 
náramky a dále bronzové a zlaté, někdy z jihu dovezené nádoby. Přiložené 
zbraně byly samy o sobě sociálním označením; meč vystřídala brzy krátká 
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dýka, umělecky zpracovaná, někdy vykládaná jantarem nebo zasunutá ve 
zlaté pochvě (Hochdorf). 

V 6. století se vývoj soustředil zvláště do oblasti horního Dunaje, 
Neckaru a některých částí severovýchodní Francie. Tam se kromě 
kvetoucího zemědělství a pastevectví rýžovalo také z říčního písku zlato, 
které se v halštatské době jako dar v hrobech objevovalo stále častěji a v 
nápadném množství, někdy v jednoduché formě, později v různé podobě. 
Těmito oblastmi vedly hlavní obchodní cesty, např. z jihu, z Massilie, ale 
jiné také přes Alpy. Obchodovalo se s černofigurovými atickými nádobami 
z řeckých a jihoitalských dílen, s prvními zobákovitými konvicemi a jiným 
stolním náčiním. Podle dosud získaných poznatků si zatím nemůžeme 
vytvořit živý dějinný obraz. Mnohé komorové hroby s bohatou výbavou 
byly totiž už ve starověku nebo později vyloupeny a jenom zbylé části 
výbavy hrobu dovolují jejich časové zařazení do období knížecích pohřbů. 
V mohyle z Grafenbühl u Asperg se nalezly zbytky vozu, bronzová spona s 
ozdobnou nožkou a zlatý plech, ale i významný předmět z kosti, totiž 
vyřezaná sfinga s jantarovým obličejem, malé umělecké dílo vysoké 
úrovně, pravděpodobně řecká práce. Z mohyly v Hirschlanden, jen několik 
kilometrů vzdálené od Asperg, pochází pískovcová stéla, socha muže, 
neoděná figura válečníka s helmou, nákrčníkem, pásem a dýkou, původně 
asi 170 cm vysoká, nejstarší dosud nalezená plastická lidská postava na 
území severně od Alp (tab. XLIV). 

Nové úspěšné nálezy nepoškozených knížecích hrobů přispěly k 
pozvolnému doplnění celkového obrazu. Mohylu v Hochdorf-Eberdingen 
nedaleko od Ludwigsburgu, v průměru asi 60 m, prozkoumal J. Biel v 
letech 1978-79. Vchod podobný portálu vedl do otevřené centrální dřevěné 
komory, jejíž stěny zdobila jemná, bronzovými hadovitými sponami 
sepnutá látka. V komoře byl čtyřkolový vůz opatřený kovovou korbou a v 
něm jídelní výbava (3 mísy a několik bronzových talířů), dřevěné dvojité 
jho s bohatým kováním a různé díly koňského postroje (řetízky, řemínky, 
bronzové koňské figurky). Mrtvý ležel na importované bronzové pohovce s 
ozdobným opěradlem; její nohy tvořilo osm ženských figur se zdviženýma 
rukama. Kromě toho patřily k výbavě: zlatý nákrčník, 2 zlaté hadovité 
spony na prsou, zlatý pás, železná dýka ve zlaté pochvě/kožené boty 
posázené zlatými proužky, kožený toulec s šípy atd. Ve velkém bronzovém 
kotli se třemi lvy na okraji (import ze středomořské oblasti), ležela zlatá 
miska. Nález z Hochdorfu je řídkým případem nevyloupené hrobové 
komory. 
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Význam tzv. dodatečných pohřbů, které byly zjištěny v některých 
velkých mohylách, je dosud nejasný. V mohylovém násypu mohyly v 
Hochmichele se našlo ještě 7 kostrových a 5 žárových hrobů. Také ve 
známé mohyle z Hirschlanden bylo odkryto 16 postupně ukládaných 
kostrových pohřbů z mladší doby halštatské. Při dodatečných výkopech 
mohutné knížecí mohyly u Villingen (Magdalenenberg) v roce 1969-70, 
nedaleko opevněného sídliště, bylo podle K. Spindlera objeveno v jejím 
severním dílu 26 dodatečných pohřbů kostrových i žárových. Tyto pohřby, 
dodatečně uložené pod mohylovým pláštěm knížecího hrobu, zpravidla 
neporušily ústřední komoru. V 6. století nebyly žádnou zvláštností, ale 
jejich výklad je různý. Mohly být v přímém vztahu k příslušnému vládci a 
jeho rodu nebo patřit k osobnímu okruhu zemřelého (příslušníci rodin, 
obyvatelé hradu nebo klienti hradního pána). 

Ačkoliv je proces společenské diferenciace v době halštatské v různých 
částech Evropy běžným jevem, má přece jen na počátku laténské kultury 
vlastní rysy a specifický průběh. Topograficky jsou v 6. století knížecí 
mohyly vázány na opevněná sídliště, v jejichž okolí se hromadí. Integrace 
dvou kulturních jevů, tj. opevněného sídliště a knížecích hrobů, jsou v této 
době příznakem změny společenské struktury. 

Tyto velké památníky a nálezy v nich objevené nově doplňují naše 
základní poznatky a poskytují nám k nim stále nové důkazy. Téměř čtvrt 
století plánovitě zkoumaný Heuneburg na horním Dunaji mezi 
Hundersingen a Binzwangen, kde vznikl v 6. století na ploše asi 3 ha 
skutečný hradní typ s mocným opevňovacím systémem, branami, příkopy, 
obytnými stavbami a dílnami, zůstal až do 5. století v držení několika rodů. 
Nálezy odtamtud jsou systematicky zhodnocovány a publikovány v 
samostatné řadě nazvané „Heuneburgstudien". Přibývající kontakty vládců 
s jihem se projevují ve stavebním způsobu i v nálezovém inventáři. Kromě 
velké, jednomu šlechtickému rodu připsané mohyly Hochmichele, s bohatě 
vybavenými komorovými hroby a dalšími jednoduššími pohřby pod jejím 
mohylovým pláštěm, je v okolí hradu více podobných mohyl, které se k ní 
vztahují, např. malá Hochmichele-Heiligkreuztal, skupina mohyl z Talhau 
u Hundersingen (mohyla 4 s komorou a pozdějšími pohřby), Lehenbühl a 
Baumburg u Hundersingen, Bettelbühl u Herbertingen nebo Rauhe Lehen u 
Ertingen. Druhá skupina pozdně halštatských knížecích mohyl leží 
severozápadně od Stuttgartu v bližším nebo vzdálenějším okolí u Hohen 
Asperg, např. Römerhügel u Ludwigsburgu, mohyla z Hochdorfu, 
Cannstattu, Schöckingen, Gündelbachu a Kleinaspergle, kde se na 
hrobových darech již projevují známky počínající doby laténské. Podobné 
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knížecí sídlo je také Mont Lassois u Châtillon-sur-Seine v Burgundsku se 
známým bohatým pohřbem kněžny v mohyle ve Vix. 

Během svého trvání se tato opevněná sídla neobešla bez vnitřních 
otřesů; pokud bychom chtěli vzít v úvahu ještě další pozorování, mohli 
bychom říct, že tehdy vzrůstala hustota osídlení, aniž měly široké vrstvy 
obyvatelstva účast na stoupající životní úrovni aristokratické vrstvy. 
Heuneburg sám je toho nejlepším důkazem. Dlouhé trvání nebylo souzeno 
stavbě, při níž bylo prvně severně od Alp použito sušených hliněných cihel 
a budovány z nich hradby podle jižního vzoru. Stala se obětí požáru právě 
tak jako podhradí. Devět či deset přestaveb nebo nových základů 
pevnostních zdí svědčí o útocích na sídlo a o celkově napjaté situaci. Tak 
zvaná historická, dějepisnými prameny doložená expanze Keltů (vpády do 
Itálie, střední a jižní Evropy), se netýkala jen jedné generace. Vnějším 
znamením nejistých dob byl vznik opevněných poloh na celém tehdejším 
keltském území na evropské pevnině. Dnes jich známe mnoho a různých 
velikostí. Menší, pozdně halštatské, mohly být sídly vládnoucí vrstvy, 
zatímco větší, neprokazující žádné stopy trvalého osídlení, naznačují spíš 
možnost úlohy míst útočištního charakteru (refugium), která vznikla v době 
kolísání stability keltské moci. 

Vzhledem k náročnosti výdajů na výzkumné práce se nedá počítat s 
přílišným urychlením studia keltských dějin. Ještě není uzavřen výzkum 
rozsáhlé pevnostní polohy ležící jižně od Prahy - Závisti u Zbraslavi, 
jednoho z nesmírně důležitých středisek a snad také centrálního kultovního 
místa z přelomu doby halštatské k laténské (tab. XLV). 

Významná historická změna na sídlištích kontinentálních Keltů nastala 
na přelomu 5. a 4. století. Od 2. poloviny 6. stol. stoupl neobvyklou měrou 
dovoz zboží ze středomořské oblasti, částečně cestou přes Massilii nebo 
alpskými průsmyky. Kromě řecké keramiky bylo importováno stále více 
bronzových nádob (Grächwil, Vix), pak celé soupravy s trojnožkami a 
vědry. Zvláštní pozornost zasluhují bronzové zobákovité konvice. Jsou to 
nádoby převážně etruského původu, umělecky provedené, s ozdobnými 
motivy, které jsou přechodem k nově vznikajícímu laténskému stylu. Tyto 
importy proudily hlavně do rýnské oblasti. Mezistanicí na obchodní cestě 
byla severoitalská jezerní oblast se svými opěrnými body a překladišti 
(tessinský kraj v údolí Ticina, okolí Belinzony). Nálezy zobákovitých 
konvic na rakouské půdě a v Čechách vzbuzují domněnku, že dovoz tohoto 
typu nádob nebyl žádným přechodným jevem. V některých krajích byly 
napodobovány v hlíně (zlomky se nalezly také na Heuneburgu). Ve 
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východoalpské oblasti a Karpatské kotlině se nevyskytují žádné zobákovité 
konvice. 

Specifickým charakterem tehdy se vytvářejícího laténského umění se v 
poslední době zabývá mnoho badatelů (P. M. Duval, O. H. Frey, E. M. 
Joppe, V. Kruta, J. V. S. Megaw, J. M. de Navarro, S. Piggott, N. K. 
Sanders, F. Schwappach, M. Szabó aj.). V nejstarší fázi vzniku se podněty 
z jihu měnily jen mírně. Vlastní tvůrčí činnost se prosazovala později, když 
se umělecká tvorba osvobodila od pouhého napodobování; zpracovala 
svým způsobem všechny podněty a s vyspělým technickým uměním 
dokázala odvést díla, ve kterých se uplatnily plasticita a lineární 
kompozice, abstraktní kompozice, reprodukční síla představivosti a 
symbolické zobrazení. Ukazuje to kontinentální vývoj laténského umění, 
jehož některé projevy nalézáme v západohalštatském okruhu, jmenovitě od 
středu 5. století. V té době ale pozvolna upadala mocenská střediska typu 
Heuneburg na horním Dunaji, na Neckaru východně od Rýna a v některých 
částech Francie (Mont Lassois). Následkem toho dohasínaly také knížecí 
pozdněhalštatské mohyly soustředěné v té době kolem opevněných sídlišť. 

Konec těchto mocenských center a knížecích mohyl je trvalým 
předmětem pozornosti mnoha úvah, týkajících se stanovení hranice mezi 
dobou halštatskou a laténskou. Řešení této otázky působí určité těžkosti po 
stránce metodické, ale i chronologické. V podstatě se tu nejedná ani o 
souběžnost dvou civilizací, ani o spontánní proměnu halštatské kultury v 
laténskou, ale o nově se vytvářející styl v určité oblasti halštatského 
okruhu, který navázal na uměleckou tvorbu patřící dosud jen vedoucí 
vrstvě; teprve později si tuto formu přivlastnily i širší vrstvy. Při 
archeologickém členění mladší doby halštatské (HD 1,2 a nejmladší 
horizont 3, který je podle Zürna kulturně ještě pozdněhalštatský, absolutně 
chronologicky patří ale již k laténské periodě A), opírá se bádání mezi 
jiným také o tzv. chronologii spon; rozlišuje v nastávající době laténské 
rovněž „území maskovitých spon" od jiných oblastí, v nichž se tyto dosud 
neobjevily (laténské „drátěné spony") a vyvozuje z toho další závěry. 
Archeologicky jsou ovšem vývojové stupně takto stanovené nutně 
schematické nebo téměř jen rámcové, jsou závislé na dnešním stavu nálezů 
se všemi jeho náhodami a nestačí k absolutním chronologickým závěrům. 
Pouze formální a umělecko-historickou nálezovou analýzou se nemůže 
zprůhlednit ve svém historickém vzniku kaleidoskopická existence 
rozličných kulturních jevů; je třeba komplexní přístup k celému 
historickému dění, je nutné studium veškerých svědectví a událostí, které 



vytvářejí základ historického procesu se všemi jeho aspekty a regionálně 
specifickými vlastnostmi. 

Každý významný dějinný jev má nejen svou příčinu, ale i následky. 
Rozpad některých mocenských center a zánik bohatých pozdně 
halštatských komorových hrobů kolem středu 5. století př. Kr. znamenají 
hluboký zásah do historického vývoje onoho území. Nikde ale nevidíme 
známky náhlé katastrofy; spíše můžeme předpokládat, že jednotlivá 
mocenská střediska upadala jedno po druhém podle místních poměrů a 
rostoucí krize: v oblasti Asperg se našly ve výbavě pozdních knížecích 
pohřbů již časně laténské dary (Kleinaspergle). Na základě zkoumaných 
souvislostí bychom mohli usoudit, že právě z těchto oblastí koncem 5. a na 
jeho přelomu ke 4. století - vzhledem ke stoupajícímu napětí uvnitř země - 
proudily ozbrojené invazní tlupy jedna za druhou do Itálie a do střední 
Evropy a osídlení se opět ustálilo, když se pak jednotlivé houfy vracely 
zpět. 

 

 
 

Obrázek 60. Erstfeld (kanton Uri), Švýcarsko. Zlatý nákrčník a náramek 
s figurálními motivy z pokladu, který byl nalezen v alpském průsmyku. 
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Nejbohatší knížecí pohřby časné doby laténské se soustřeďují hlavně na 
okraji až potud důležitých obchodních středisek, zvláště na západě 
středorýnské oblasti (Saar-Mosel). Zde v západní části leželo centrum 
kultury Hunsrück-Eifel, v krajině, která byla osídlena hustěji teprve od 2. 
poloviny 6. století. Špičkové výtvory zlatnického umění vyrobené již v 
novém uměleckém stylu pocházejí z konce 5. a počátku 4. století 
(Waldalgesheim, Reinheim) (tab. XLVI), tedy z doby, kdy Galové právě 
ohrožovali Řím. Z toho důvodu je západní kultura Hunsrück-Eifel (možná i 
s tou, která se rozprostírá v kraji Champagne) zpravidla označována jako 
místo zrodu ranělaténského umění. Někteří badatelé hledají předpoklady k 
této umělecké změně, projevující se také v novém uspořádání hrobové 
výbavy, ve vzniklé duchovně-náboženské krizi. Pauli považuje tak 
například rostoucí víru v magické působení amuletů za znamení nejisté 
situace v některých oblastech kolem přechodu od halštatu k laténu. Právě 
tak Lorenz (1978) vidí ve výbavě pozdních hrobů šíření nových kultovních 
zvyků a náboženských představ. 

V západohalštatském kulturním okruhu se v době daleko sahajících 
kontaktů přirozeně projevoval proud přicházející z jižního světa a 
ovlivňoval v sociálních potřebách, duchovních i náboženských představách 
především vládnoucí vrstvu. Při nových pokusech o obsáhlou koncepci se 
bádání stále ve větší míře opírá o pouhé předpoklady, na nichž chce stavět 
všeobecné závěry historického rázu. V prvé řadě se však musí brát zřetel na 
danou historickou realitu. Mistrovská díla zlatnického umění mohla být 
majetkem jenom těch kruhů, které pro to měly patřičné hospodářské a 
společenské předpoklady. Dosud nebyla objevena opevněná sídliště, kolem 
nichž by se soustřeďovaly šlechtické hroby. Zatím se můžeme jen 
dohadovat, jakou protihodnotu šlechtická vrstva mohla nabídnout za 
importované zboží. Mnozí badatelé zdůrazňují význam surovin ze zemních 
zdrojů, například těžbu železné rudy na středním Rýnu (Driehaus), nebo v 
jiných oblastech považují za pramen hospodářského rozmachu 
organizovanou těžbu soli (Dürrnberg-Hallein). Někdy se předpokládá, že 
zlatnické dílny pracovaly bezprostředně u šlechtických sídel („dvorské 
umění") a nevylučuje se ani možnost, že umělečtí řemeslníci byli 
příslušníky nadřazené vrstvy („La Gorge Meillet", bohatý hrob ze Somme 
Tourbe na Marně obsahoval kromě helmy, meče a jiných předmětů také 
jemné kovářské náčiní). Tvůrčí podíl aristokratické vrstvy byl ovšem 
většinou jen nepřímý; byli to spotřebitelé, u nichž můžeme při jejich 
stoupající úrovni a zjemňování vkusu předpokládat smysl pro ocenění 
umělecko-řemeslné práce. Řemeslníci museli ovšem středozemské 
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předlohy nejen dobře znát, ale také přetvořit různé rostlinné a figurální 
motivy do stylu odpovídajícího vkusu bohatých, přizpůsobit je jejich 
výrazovým prostředkům. O činnosti těchto řemeslníků na šlechtických 
sídlech jsou jen řídké a většinou nepřímé důkazy. Překvapující poklad čtyř 
figurálně zdobených náramků a tří dalších z vysoce hodnotného zlata (93-
94,5 %) v celkové váze 640 g, nalezený roku 1962 ve středních Alpách na 
cestě přes Gotthard u Erstfeldu (obr. 60) (kanton Uri, Švýcarsko), ukazuje 
nápadnou příbuznost s dary z bohatých hrobů z Porýní (Reinheim, 
Rodenbach, Dürkheim, Weisskirchen - Wyss, 1975); vyvolává otázku, 
nebyl-li určitý šperk vyráběn také v dílnách na jihu Alp a v dané době 
vyvezen na sever. 

Podle antické tradice byli prý Keltové při svých prvních vpádech do 
Itálie vysloveně dychtiví po kořisti: „Získali velkou kořist a vraceli se pak 
uspokojeni z římského území zpět" (Polybios). „V Gallii není stříbro, ale 
mnoho zlata. Nejen ženy, ale i muži je používají na šperk. Nosí pásy a 
velké prsteny, ano, dokonce zlaté čelenky" (Diodór). Zde je vždycky třeba 
připomenout, že právě ukořistěné zlato mohlo být jedním z hlavních dílů 
bohatství šlechtické vrstvy, jejíž příslušníci se s největší pravděpodobností 
zúčastnili invazních výprav ve 4. a 3. století a jejichž hroby se na starších 
plochých pohřebištích dají dobře rozeznat. 

V souvislosti se vznikem laténského stylu by ovšem nebylo správné 
všímat si pouze knížecích pohřbů v západním Porýní. Nové rostlinné a 
geometrické motivy, stylizované lidské a zvířecí hlavy, maskovité motivy, 
obličejovité a jiné ozdobné prvky -různě přetvořené a odlišně provedené, 
přizpůsobené hospodářsko-společenské situaci příslušné oblasti - nalézáme 
v celém Rakousku (Dürrnberg) a v Čechách, na západ až do severní 
Francie. Některá šlechtická sídla se leckde udržela až do začátku 4. století a 
upadala teprve tehdy, když se keltské pronikání na východ a jihovýchod 
stalo pro vývoj značné části Evropy určujícím historickým faktorem. Ještě z 
5. století jsou známy tu a tam mohyly s bohatou výbavou, kromě toho však 
také jednoduché hroby a opevněná sídliště. 

Podle ornamentálního umění rozeznával Schwappach ve svých studiích 
(1973,1974 ad.) západokeltský a východokeltský kruh. Podle jeho názoru 
převládal na východě tzv. obloučkový styl, na západě palmetovité a jiné 
rostlinné prvky. Místy se ovšem tyto druhy ozdob prolínají a jejich aplikace 
záleží na použitém materiálu (keramika, kov). Zdobená keramika ukazuje 
vždy spíš na lokální výrobu, i když přijala vlivy ze sousedství. Ve 
využívání kruhů k ozdobným účelům se projevuje vysoká úroveň 
geometrických znalostí, připisovaná často vedoucí vrstvě. Tato kruhová 
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ornamentika (Lenerz-de Wilde, 1977) je specifickou výrazovou formou 
nastávající doby laténské, zejména na západě v Champagni a Porýní, a to 
především na kovu v jednoduchém provedení, i v krajích směrem na 
východ (Čechy, Dürrnberg v Rakousku). V Čechách se běžně vyskytují 
zvláštní motivy lité na ztracenou formu nebo tepané: maskovité spony s 
různě utvářenou lidskou či zvířecí hlavou nebo v podobě lidské postavy, 
maskovité motivy na falérách, kováních, pásy s maskami atd. Další nálezy 
pocházejí ze severozápadního Bavorska a Dürrnbergu, na západě z 
Württemberska a ze Sárska. Mnohé z nepoškozených, v Čechách a Horní 
Falci nalezených maskovitých spon, které nebyly importovány, jsou 
individuálně zhotovené mistrovské výrobky kovolitců a kovotepců 
putujících „od dvora ke dvoru". 

Na přelomu 5. a 4. století upadal celkově v celé oblasti jižního Německa 
až do Čech význam opevněných poloh - ať už se jedná o dřívější střediska 
moci nebo v předchozí neklidné době vzniklé hrady či o malá sídla horní 
vrstvy. V Čechách postihl týž osud opevňovací systém Hradiště nad Závistí 
jižně od Prahy. Nová opevněná sídliště nebyla už zakládána v těch 
středoevropských oblastech, ve kterých Keltové uchopili moc (Morava, 
Slezsko, Slovensko, Karpatská kotlina), dokonce na počátku keltských 
přesunů se rozpadla bohatá hradní centra v původně nekeltských oblastech 
(Smolenice-Molpír na Slovensku, Stična východně od Lublaně již v 
ilyrském prostoru). Nově vzniklá keltská doména nebyla již ovládána a 
řízena opevněnými centry, ale ozbrojenou, snadno pohyblivou kastou. 
Proto mizí také v časné době laténské běžné „knížecí mohyly" s bohatou 
výbavou, a to nejen v oblasti sársko-moselské (kde se udržely až do 1. 
poloviny 4.  století), ale také v Čechách (Hradiště u Písku) a v Rakousku 
(Dürrnberg). Na počátku historické expanze nastoupil na místo 
čtyřkolového pohyblivější vůz dvoukolový. V celé keltské doméně, včetně 
Karpatské kotliny, byly mohylníky vystřídány jiným způsobem pohřbívání, 
tj. ukládáním zemřelých přímo do země (plochá pohřebiště), a to nejprve 
nespálená těla. Jejich společným jmenovatelem je výbava části mužských 
pohřbů zbraněmi (meč, kopí, štít). Geografické rozšíření těchto pohřebišť 
ve střední a jihovýchodní Evropě ukazuje zřetelně na výměnu obyvatelstva 
v nově obsazeném prostoru a podporuje zprávy antických autorů o 
keltských útocích. 

Klasická laténská kultura, kterou známe díky těmto pohřebištím 4. až 2. 
století, není identická s časnělaténským stylem bohatých východorýnských 
pohřbů. Nepředstavuje už žádné „dvorské umění"; do popředí se dostává 
masová produkce z bronzu i železa. I když přebírá některé časnělaténské 
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prvky, má hromadnější výroba svou vlastní vnitřní dynamičnost. 
Zachovává sice určité společné rysy, není však neměnná, stále přijímá nové 
impulzy, takže jednotlivé výrobky podléhají široké variabilitě. Počet 
spotřebitelů neobyčejně vzrostl. Určitý demokratizační proces vedl k pádu 
mocenských center, dovolil vyzbrojit část mužských příslušníků a připustil 
tuto novou složku ke spolurozhodování. Vyrovnal značné rozdíly mezi 
dosavadními držiteli moci a širšími vrstvami organizováním vojenských 
výprav. Avšak i tato nová společenská struktura si zachovala vnitřní 
hierarchii. Jednotlivé proudy byly namnoze vedeny příslušníky dosavadní 
vládnoucí vrstvy. Jim a ostatním vedoucím osobnostem patří patrně na 
plochých pohřebištích zvláště bohaté pohřby (v nejrůznějších částech nové 
keltské domény, v Itálii nebo v Karpatské kotlině), vybavené někdy i 
přilbou a bohatě provedeným brněním (Ciumeşti, Silivaş, v Sedmihradsku 
aj.). Většina železných přileb (helmy ukončené knoflíkem) patří hlavně 4. a 
3. století, tj. době největších keltských pohybů a přesunů. Rostoucím 
požadavkům početnější rozhodující vrstvy se v nově zaujatých oblastech 
snaží vyhovět místní dílny masovější výrobou šperků pro ženy (náramky, 
spony z bronzu i železa, opaskové emailové řetězy aj.), ale i dokonalejší a 
umělecky provedenou mužskou zbrojí: plastický styl aplikovaný na 
nejrůznějších výrobcích; styl „krásných mečů" s ozdobnými pochvami je 
toho největším svědectvím (de Navarro, 1972; P. M. Duval, 1977; M. 
Szabó, 1974). 

Přesná synchronizace nálezů a jejich časové zařazení v absolutní 
chronologii jsou ztíženy nejen pohyblivostí skupin, ale též delším trváním 
četných variant hlavních produktů dílen, tj. spon nebo různých pochev 
mečů. Tato podobnost nálezů z různě vzdálených oblastí není jediným 
nebezpečím pro jejich přesné časové určení. Již velká pohyblivost skupin 
válečníků způsobila značné roztříštění pohřebišť; jejich synchronizaci proto 
není lehké stanovit. Množství plochých keltských pohřebišť ve střední 
Evropě od Francie až do Karpatské kotliny daleko přesahuje jeden tisíc. 
Velká pohřebiště s několika stovkami hrobů vznikala především tam, kde 
nacházíme dlouho trvající osídlení (Münsingen-Rain ve Švýcarsku, Jenišův 
Újezd v Čechách, Velká Maňa na Slovensku aj.). Na některých lokalitách 
nacházíme i větší počet pohřebišť obsahujících desítky hrobů. 

Malý rozsah četných pohřebišť není zaviněn jen dnešním stavem 
výzkumu. V mnohých případech je odrazem historické skutečnosti. 
Systematickým výzkumem byla v jejich sousedství zjištěna i malá sídliště, 
obývaná jen dvěma až třemi generacemi. V jihoněmecké oblasti, která byla 
aspoň zčásti nástupištěm ozbrojených výprav, jsou zatím známa převážně 
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menší pohřebiště. Na sídlištích u menších pohřebišť byl zjištěn dvorcový 
způsob osídlení, s jakým se později setkáváme i na oppidech. Pokud tyto 
dvorce byly alespoň jednodušeji opevněny, bude nutno pokračovat v jejich 
výzkumu ještě dalšími, dokonalejšími výzkumnými metodami. Stejně tak 
bude nutno rozlišit sídliště založená v době expanze od osad staršího 
domácího obyvatelstva. 

I při značné pohyblivosti keltských ozbrojených skupin se ale 
dostáváme k úvahám, že i vývoj větších pohřebišť mohl být kontinuální a 
nelze vyloučit také vznik velkých sídlištních útvarů. Nejpozději od 
horizontu münsingenské a duchcovské spony vznikají menší či větší 
produkční centra v nově zaujatých oblastech. Také samotná eponymní 
stanice La Tène ve Švýcarsku (tab. XLVII) ukazuje po nových výzkumech 
na březích řeky Zihl (H. Schwaab, 1974) značnou koncentraci již ve střední 
době laténské a její význam skončil až před polovinou posledního století př. 
Kr. Zbytky dřevěných konstrukcí svědčí o domech nebo skladištích a 
množství nalezených předmětů, tj. zbraní (asi 166 mečů, 270 kopí, části 
štítů), součástek vozů a různého hospodářského nářadí, o tom, že ji lze 
sotva pokládat jen za obětiště. Podobná situace je v Port na téže řece a 
analogické nálezy pocházejí i z Cornaux. Některé výrobky mají své značky. 
De Navarro (1972) vypracoval švýcarskou verzi krásných pochev s bohatou 
výzdobou. Rozšíření takových mečů v celé tehdejší keltské doméně s 
laténskou kulturou, avšak s variabilní výzdobou, prozrazuje větší počet 
výrobních center této zbraně, reprezentující rozhodující vrstvu v 3. až 2. 
století. 

Laténská kultura jako výrazná archeologická reprezentace Keltů v době 
vrcholu jejich pevninské moci není tedy pouhým pokračováním zralého 
waldalgesheimského stylu, přejímá z něho některé prvky a rozvíjí se v 
novém pojetí dále. V době prvních vojenských výpadů na rozhraní 5. a 4. 
století se teprve dotváří, takže například prvé vpády do Itálie můžeme 
nejspíše identifikovat hlavně podle zbroje, nikoliv ještě v plnosti celé škály 
šperků. Vpád Keltů do Itálie se projevuje v dosavadních nálezech hlavně 
jejich značným počtem v severní Itálii těsně pod alpskými přechody a na 
pobřeží Adrie (Starý, Germania 57/1979; Schaaf, 1974). Různé kmeny 
osazovaly a postupně ovládly značné území: Senoni, Bójové, Insubrové, 
Cenomani, Gaesatové. V roce 386 př. Kr. se dostali Senoni do Říma a 
teprve v roce 225 po porážce Keltů u Telamonu dochází k obratu (Peyre, 
1979). 

Zdá se, že i některé nejstarší pohřby ve střední Evropě patří do doby 
počínající invaze. Z velkých pohřebišť byla v naší době nově analyzována 
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pohřebiště Münsingen-Rain (Hodson, 1964) a Jenišův Újezd v Čechách 
(Waldhauser ad., 1979). S použitím moderních analytických metod, včetně 
matematicko-statistických, celkové skladby pohřebišť a seriace nálezů, 
vyvíjí se tu snaha zpřesnit relativní i absolutní chronologii. Interpretace 
výsledků, předpokládající ovšem kontinuální vývoj, nezdá se plně únosná 
vzhledem k celkovému historickému vývoji a významu (odhady sídlišť k 
těmto pohřebištím na 2 až 4 dvorce). Stejně tak povýšení pohřebních zvyků 
na hlavní kritérium historického vývoje (Lorenz, 1978) neposkytuje 
možnost dospět k historicky všestrannému obrazu keltského světa. 

Ve 3. a 2. století př. Kr. ovládaly keltské dílny v různých oblastech 
keltské domény téměř všechny výrobní procesy a techniky a postupně 
mohutněl i obchod, který ovlivňoval také sousední oblasti Kelty 
neobsazené. Místní dílny v pomezních oblastech (např. v Karpatské 
kotlině) se svými distribučními okruhy propůjčovaly výrobkům zvláštní 
charakter. Od doby horizontu duchcovské spony je výbava plochých 
pohřebišť reprezentována klasickou kulturou laténskou s velkým počtem 
spon (v některých ženských hrobech jich nalézáme 10 i více) a postupně se 
uplatňují i zbraně ve „stylu krásných mečů - pochev". Řada nových prací z 
posledního období se snaží vystihnout celou tvůrčí atmosféru doby i 
charakter jednotlivých vývojových stupňů. Pokusem o stanovení 
regionálních prvků v Karpatské kotlině jsou práce rumunských badatelů a 
maďarského badatele M. Szabó (1971, 1973, 1974). Přes Karpatskou 
kotlinu pronikají některé vlivy a importy z jihovýchodu až na Slovensko, 
Moravu, do Slovinska (Novo Město). Když jsou později Keltové 
vytlačováni z jihovýchodu i z Itálie, stahují se nejen do Galie, ale patrně i 
do střední Evropy, kde pozorujeme zakládání nových pohřebišť a hustší 
osídlení. 

Základní nálezový fond v celé keltské doméně na pevnině je třeba 
rozmnožit novými systematickými výzkumy, poněvadž starší výzkumy 
měly většinou záchranný charakter a jejich nálezové okolnosti nejsou vždy 
ověřitelné. Ve Švýcarsku je dnes známo ze 335 postižitelných nalezišť jen 
asi 2600 pohřbů, z nichž je téměř polovina na jižní straně Alp (kanton 
Tessin -1120 hrobů), kde se v přialpské oblasti keltská sídla držela nejdéle. 
V území na východ od Čech je známo přes 100 nalezišť s plochými 
pohřebišti; pohřbívání na nich končí ve 2. polovině 2. století nebo na 
rozhraní k poslednímu století. Je to jev typicky středoevropský. U Keltů, 
kteří nepodlehli přímé romanizaci, neznáme dosud pohřebiště k pozdně 
keltským oppidům v posledním století. Tušíme v tom důsledky hlubokého 
názorového a náboženského přerodu ve spojení s měnící se celkovou 



-           - 191

strukturou keltské společnosti a politicko-mocenskou situací. Otevřenou 
otázkou zůstává, zda žárové pohřby bez výbavy a zvláštní úpravy nejsou 
přímo v areálu oppid. Pohřby v Galii, v ostrovní oblasti i ve smíšených 
skupinách na obvodu keltské oikumeny pokračují dále (žárová pohřebiště 
typu Podmokly a Kobyly v severní části Čech). V oblasti tzv. keltsko-
przeworské skupiny v Malopolsku jsou pohřby vzácnější než ve vlastní 
przeworské kultuře (Woźniak, 1970,1974). Nová pohřebiště byla 
prozkoumána zvláště na Slovensku (Benadík, 1957 ad.). 

V Rumunsku byl počet Keltů značný a zvláště v Sedmihradsku 
nalézáme také početná pohřebiště (Apahida, Fîntînele aj. -Zirra, 1975; 
Crişan, 1975; Woźniak, 1974 ad.). Vliv laténské kultury ovlivňuje 
produkční síly v celé dáko-getské společnosti, avšak již ve 2. století tu vliv 
Keltů upadá a v posledním století netvoří již Keltové samostatnou 
politickou jednotku a jejich zbytky zanikají v dáckém prostředí, zvláště 
když dácký vládce Burebista rozšířil svou moc ve značné části Karpatské 
kotliny. 

Archeologické nálezy v oblasti dunajsko-bělehradské jsou připisovány 
Skordiskům (Scordisci). Trvalejší příliv Keltů do této oblasti nastal až od 3. 
století při jejich zpětném postupu z jihovýchodu do Podunají. Charakter 
jejich kultury je rámcově keltsko-laténský, ale obsahuje i mnoho prvků  
nekeltských. 

V podstatě jde o smíšenou kulturu jako výsledek symbiózy různých 
složek (ilyrských a geto-dáckých i jihovýchodních z oblasti řecko-
helénistické) a o vznik nové etnické skupiny, jíž laténská kultura vtiskla 
svůj charakter. Její obraz poskytují nově odkrytá pohřebiště v bělehradské 
oblasti (Singidunum: Karaburma, Rospi Čuprija aj. - Todorović, 1968, 
1972, 1974). Bohatá pohřebiště na jižní straně Alp v oblasti jezer (kanton 
Tessin) jsou známa již od vydání publikace J. R. Ulricha (1914). Jejich 
nové analýzy (Stöckli, 1975; Graue, 1974) byly využity k doplnění 
chronologie. Kulturní skupiny Ornavasso-Tessin bývají označovány jako 
lepontské, podle nápisů v lepontské abecedě; jejich keltskou příslušnost 
hájí někteří jazykozpytci, názory však nejsou jednoznačné (Lejeune, 1971, 
1974, 1977). Klíčové postavení pohřebišť Ornavasso v údolí Ossola i 
dalších při jezeře Lago Maggiore podávají obraz vývoje až do počínající 
doby římské. Celkový obraz severoitalské keltské oblasti podává ve 
stručném shrnutí nová publikace Christiana Peyre (1979). Od posledního 
století vstupuje vlastní Galie do období galsko-římského, které plně 
otevřelo cestu romanizaci keltského prostředí. 
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Problém historické funkce laténské kultury je nerozlučně spjat s 
předpokládaným rozsahem protokeltské oikumeny a s počátky keltského 
osídlení britských ostrovů. Z výše uvedeného je zřejmé, že laténská kultura 
se vyvinula jen v určité části protokeltské oikumeny a nereprezentuje 
všechny Kelty, například keltské skupiny na Pyrenejském poloostrově, 
které tam pronikly již před vznikem laténské kultury v době halštatské. 
Pevninský vývoj na sklonku doby halštatské patrně dovršil kmenovou 
organizaci a kultura sama přispěla k posílení keltské sounáležitosti různých 
protokeltských skupin s různými dialekty. Jednotný jazyk však nebyl 
vytvořen a nevznikl ani v průběhu expanze, která rozšířila laténskou 
kulturu po značné části pevniny. V laténské době jsou již kmenové útvary 
označovány vlastními jmény. 

Složitější je situace v oblasti britských ostrovů a Irska. V dosavadních 
nálezech není takových dokladů, jako jsou keltská plochá pohřebiště na 
pevnině, která by svědčila o vojenské invazi ve 4. až 3. století. V 
současných koncepcích se obvykle počítá s pronikavějším šířením laténské 
kultury až do 3. století a ztotožňuje se i s etnickým přílivem. Avšak jak v 
odborné literatuře, tak v lidové tradici se objevuje myšlenka, zda původ 
Keltů na ostrovech není mnohem starší, zda eventuálně již v době 
halštatské se nemluvilo na ostrovech goidelskými nářečími apod. (viz. kap. 
I.). Předpoklad mnohem staršího původu protokeltské historie na ostrovech 
se udržuje i dnes a je posilován skutečností, že právě na ostrovech (a v 
Bretani na pevnině) se udržují kulturně-společenské tradice i se zbytky 
jednotlivých keltských nářečí nejdéle, v podstatě až do našich dob, kdy jsou 
nově oživovány. Nelze se přirozeně opřít o středověkou více méně 
pseudohistorickou irskou tradici (Leabhar Gåbhála Eireann - The Book of 
Invasions), která počítá se šesti imigračními vlnami. 

Ostrovní oblast je založena celým svým charakterem k vytváření 
hluboce zakořeněných tradic, které jsou posilovány i některými památkami, 
specifickými právě pro ni. Má svou slavnou historii na přechodu z neolitu 
do doby bronzové, z období megalitů, k nimž jsou analogie i na protějším 
břehu pevniny. Černá místa typu „henge", kruhové stavby, rotundy z 
koncentrických kůlových kruhů ve stylu Woodhenge nebo Stonehenge, 
jsou obecně považovány za posvátné okrsky a kultovní místa. Jsou 
dokladem kontinuity vitality religiózních systémů a budou vždy obestřeny 
dohady a výklady i romanticky zbarvenými, jak tomu bylo již ve 
středověku. I v nejnovější anglické literatuře (Wainwright - Longworth, 
1971; E. W. Mackie, 1977; A. Burl, 1979), která ukazuje mohutnost 
mnohých těchto posvátných míst, se objevuje myšlenka, že takové objekty 
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byly ovládány kněžskou vrstvou, která měla základní matematicko-
astronomické vědomosti, a nevylučuje se ani spojitost s keltskými druidy, 
zatím archeologicky neprokazatelná. 

Archeologické nálezy nás poučují, že určité spoje ostrovů s pevninou 
(především s Porýním) trvaly i později v době popelnicových polí i v době 
halštatské. Dokazuje to oživený archeologický výzkum v posledních 
desetiletích, rozšířený i na studium opevněných míst (Hill and Jessop, 
1971; Harding, 1976; J. Forde - Johnson, 1976; Cunliffe, 1974, 1976 ad.). 
Začátky systematického budování opevněných útvarů známe konečně již z 
nejmladší doby bronzové, tj. z hlediska středoevropského chápání z doby 
popelnicových polí a z přechodu k době halštatské. Obecný vývoj musel 
být proto již natolik vyzrálý, že opevněné polohy jako sídla vládnoucí 
vrstvy představovaly již tehdy organický článek společenské struktury. 
Počet opevněných poloh - Hillforts - je značný a ke zvláštnostem mnohých 
z nich náleží kruhové chaty. Funkce opevněných sídel (Hillforts) je 
rozličná; často to byla sídla místních vládců. Doklady o výrobě bronzu a 
železa a rovněž o výrobě keramiky jsou dosud jen ojedinělé. Ke vzniku 
větších mocenských center a progresivnímu vývoji (na rozdíl od oblasti 
horního Dunaje a Rýna) nedošlo, předpoklady pro vznik nového stylu tu 
však byly. Oblast má sice určité kontakty s pevninou i na počátku doby 
laténské, britská keramika v době laténské měla sice konexe s armorickou v 
Bretani (Avery, Études Celtiques 13/1973; Schwappach, 1969), jako 
doklad etnických pohybů ji však interpretovat nelze. Teprve od konce 4. 
století a od 3. století proniká laténská kultura etapově do ostrovní oblasti, a 
to nikoliv jako lidová kultura, nýbrž spíše, podle dosavadních nálezů, jako 
projev vysoké životní úrovně doložené skvostnými uměleckými výrobky, 
které nalézají zájem u místní vládnoucí vrstvy. Tyto proudy zesilují a 
vrcholí pak na sklonku letopočtu přesuny některých kmenů Belgů, s nimiž 
patrně přicházejí i umělecká díla nebo místní „školy" jako typický jev 
dalšího vývoje, rozpoznaný již Foxem v roce 1958. 

Otevřeným problémem tedy zůstává otázka, zda původní protokeltská 
oikumena nebyla mnohem rozsáhlejší a nezahrnovala i ostrovní oblast, kde 
příbuzné skupiny, svým nářečím odlišné, si teprve postupně uvědomovaly 
keltskou příbuznost, mimo jiné také zásluhou postupného šíření klasické 
laténské kultury. 

Samostatný vývoj a existenci keltské moci na kontinentě uzavírá období 
keltských oppid v posledním století. Keltové ztrácejí definitivně své pozice 
v Sedmihradsku ve prospěch mohutnící moci dácké, mění se situace v 
dolním Podunají a Římané se snaží proniknout k severu až k okraji 
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Karpatské kotliny. Galská oppida v dnešní Francii dožívají za postupující 
romanizace a mění se jejich funkce. V keltské doméně, pokud si ještě v 
posledním století udržela svou samostatnost, se objevují opět po několika 
stoletích dokonce opevněné polohy, známá pozdně keltská oppida. Je to 
specificky kontinentální jev v té části pevniny, kde se ještě udržela keltská 
svrchovanost. Opevněné polohy v dolním Podunají mají již jiný charakter, 
odlišné jsou také dácké pevnosti. 

Pozdně keltská oppida v pojetí dnešní archeologické interpretace jsou 
považována za centra více méně městského charakteru s velkou koncentrací 
obyvatel a s vystupňovanou vysokou produkcí, opírající se ve většině 
případů o místní zdroje surovin (železná ruda, tuha aj.). Tato představa 
postupující urbanizace jako vyvrcholení keltského vývoje se stala i ve 
vědecké literatuře schématem, modelem, který ne vždy plně vystihuje 
skutečnost. Je přirozené, že v době nejistoty za zesilujícího tlaku jednak 
germánského ze severu, jednak římského z jihu a dáckého z jihovýchodu, 
poskytovala opevnění větší bezpečnost, a to i pro výrobu. Mezi 
jednotlivými oppidy jsou však v jejich funkci i významu značné rozdíly, 
závislé na prostředí a na konkrétních historických souvislostech.  Problém 
pozdně keltských oppid jako dočasný jev posledního století v Británii a 
Irsku v podstatě neexistuje; vývoj tam pokračoval na staré domácí 
základně. Opevněná Tara (Meath), považovaná za jedno z 
nejvýznamnějších královských center, má starší i mladší nálezy a zdá se, že 
měla především kultovní význam. Oppida ve střední Evropě jsou většinou 
posuzována v zorném úhlu oppid ve vlastní Galii, jak o nich podává zprávy 
Caesar. Jednotlivé kmeny měly více oppid, ale jen některá z nich měla 
velký rozsah a blížila se svým charakterem městským útvarům (Bibracte -
podle Caesara největší a nejbohatší oppidum Haeduů; analogické nálezy 
známe např. v Čechách na oppidu u Stradonic). Galský způsb opevnění byl 
v podstatě rozšířen jen do horního Podunají (Manching) a ve střední 
Evropě zjištěn nebyl. Rozsáhlé oppidum Manching na horním Dunaji, za 
jehož systematický výzkum i soustavné vyhodnocování ve zvláštní edici 
vděčíme W. Krámerovi, prokazuje velkou koncentraci obyvatel i značnou 
výrobní činnost a může být nejspíše považováno za opevněné sídliště 
městského charakteru. Ovšem soustavný výzkum opevněných oppid je 
velmi nákladný a obtížný a také jejich chronologie není mnohdy přesná. 
Předpoklad, že některá vznikala již před koncem 2. století, je sice do jisté 
míry pravděpodobný, archeologicky však není zatím plně přesvědčivě 
prokázán. Mohl by mít souvislost s nárazy postupujících Germánů (tažení 
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Kimbrů) před koncem 2. století, archeologicky a koncepčně dosud ne plně 
využitými. 

Definice pojmu keltské oppidum nebyla dosud vypracována, a ani v 
odborné literatuře není sjednocena. V úvahách o urbanistickém charakteru 
některých nalezišť z této doby mají důležitou roli určité symptomy, 
zastoupené na jednotlivých nalezištích v nestejném rozsahu. Jsou to 
zvláště: 1. Dobře opevněné polohy většího rozsahu, někdy v podobě 
pevnostního systému, zpravidla však vojensky dobře hájitelné. 2. 
Předpoklad koncentrace většího počtu stálých obyvatel, opírající se o 
doklady vnitřní husté zástavby. Tento předpoklad není dosud u většiny 
nalezišť plně ověřen, takže v některých případech nelze vyloučit refugiální 
funkci. 3. Rozvinutá a diferencovaná řemeslná výroba, ověřená nebo 
předpokládaná zatím jen na některých oppidech (Bibracte, Manching, 
Stradonice). 4. Náznaky dálkového obchodu a kontakty s jinými oppidy. 5. 
Početnější nálezy mincí. Keltské mincovnictví bylo neobvykle rozvinuté ve 
2. polovině předposledního století a v posledním století př. Kr. Ve 2. 
polovině posledního století postupně upadá (D. F. Allen, 1971; J. B. 
Colbert de Beaulieu, 1973; S. Scheers, 1969; K. Castelin, 1965; H. J. 
Kellner, 1963; J. Winkler, 1967; M. König, 1975 ad.). 6. U mnoha oppid se 
předpokládá založení v prostředí nerostného bohatství. 

U některých oppid se na základě částečného výzkumu soudí, že vznikla 
poměrně pozdě, až v průběhu posledního století (Altenburg - Rheinau nebo 
Kelheim západně od Řezná, jemuž je přisuzována ochrana železnorudné 
oblasti). Na oppidu Alkimoensis u Kelheimu je doloženo v uvedené době 
jedno z největších nalezišť na zpracovávání železa. Založení oppida 
Altenburg - Rheinau u starého přechodu přes Rýn na švýcarských hranicích 
je spojováno s návratem Helvetiů po porážce u Bibracte v roce 58 a jeho 
zánik s počínajícím římským ovládnutím uvedeného území okolo r. 16-15. 
Při vzniku jihofrancouzských a středofrancouzských oppid se předpokládá 
určitý řecko-mediterární vliv. Na některých severnějších oppidech ve 
Francii i jihozápadním Německu se objevují na vrcholu kopce rozsáhlé 
rovné plochy (Donnersberg, Tittelberg v Lucembursku, Heidengraben u 
Grabenstätten u Urachu - F. Fischer, 1971). Severně od Mohanu, v oblasti 
kelto-germánských kontaktů, se nacházejí některá oppida poměrně menší 
než francouzská a jihozápadoněmecká s kruhovými zdmi kolem vrcholu 
kopce; jejich konečná funkce není zatím vyjasněna. 

Při dosavadním výzkumu nebyla na žádném oppidu zjištěna poloha 
nebo pozůstatky zvláštních sídel aristokracie; je otázka, zda se tam 
nedocházelo jen při poradách. Nic také zatím nevíme o sociálním postavení 
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obyvatel oppid a jejich politické samosprávě. Je tedy správnější označovat 
oppida s doklady hustého osídlení nikoliv přímo za města, nýbrž za 
opevněné polohy podobné městům. 

Ve střední Evropě jsou v posledních letech systematicky zkoumána 
zvláště oppida v Čechách a na Moravě: Hrazany, Závist, Třísov, Staré 
Hradisko na Moravě. Zvláštní postavení měla především Závist, mohutná 
pevnostní soustava jižně od Prahy, která budí dojem hlavního mocenského 
střediska (tab. XLVIII). Její opevnění bylo v posledním století př. Kr. 
několikrát zdokonalováno a opravováno, koncem století se však neubránilo 
svému pádu, patrně v důsledku silného tlaku Germánů. Tento tlak se v 
severní polovině země uplatňoval již dříve. 

Archeologickému výzkumu se dosud nepodařilo zjistit ani jediné 
oppidum v severozápadních Čechách, kde ještě ve 2. století byla hustá síť 
keltských pohřebišť se zvláštní koncentrací v podkrušnohorské oblasti. 
Všechna dosud známá oppida jsou v území jižně od Prahy a také na jih od 
původní domény Keltů. Názor, že jde o ústupovou oblast, kam se pod 
ochranu opevnění stahovaly zbytky severočeských Keltů, je posilován 
kritickou situací mocenských pozic v celé střední Evropě, rychle se 
zhoršující po polovině posledního století: konec svrchovanosti Galie po 
Caesarově vítězství, nájezdy Germánů přes Rýn, přesuny některých kmenů 
Belgů do Anglie, porážka Bójů v Panonii dáckým králem Burvistou aj. V 
Čechách s tím korespondují některé hřbitovy při severní hranici keltské 
domény (Kobyly aj.). Náznakem nejistoty doby jsou i jiné projevy. 
Obyvatelé oppid se cítili patrně často ohrožováni a opevnění musela být 
dvakrát i třikrát znovu budována nebo opravována (Závist, Hrazany, 
Třísov). Asi v polovině 1. století př. Kr. končí místní ražba mincí a v téže 
době jsou v jižní polovině Čech ukrývány v zemi poklady keltských mincí. 
Zdá se, že oppida v Čechách jen s velkými potížemi obhajovala svou 
existenci. 

Předpoklady o oppidech ve slezském Polsku se zatím nesplnily, nové 
výzkumy v Nowa Cerekwia (dříve Bieskau) nezjistily stopy opevnění, 
přinesly však doklady o zemědělské osadě s určitou výrobní činností. 
Známé moravské oppidum Staré Hradisko při severní hranici souvislého 
pásma keltských plochých pohřebišť bylo podle výzkumů hustě obydleno, 
takže lze uvažovat o jeho charakteru podobném městu. Výzkumy na oppidu 
Hostýn jsou dosud v počátcích. Směrem na východ do Karpatské kotliny 
počet keltských oppid klesá a těžko lze například prokazovat existenci 
oppida ve Velem-Szentvid s některými izolovanými laténskými nálezy. 
Pozice na Magdalensbergu v Korutanech byla záhy ovládnuta Římany. 
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Budapešťské naleziště Gellérthegy-Tabán, patrně v prostředí Eravisku, má 
zvláštní postavení. Pravděpodobné oppidum v Bratislavě lze zdůvodňovat 
jen celkovou archeologicky zjištěnou situací a množstvím pokladů mincí v 
místě i okolí. Nelze zatím předvídat, zda na jižním Slovensku dojde k 
dalším větším objevům. Zemplínská situace v době zesílení dáckého tlaku 
je celkem známá. Předpokládaná existence jiných oppid se zpravidla opírá 
o nálezy, které nejsou schopny skutečné opevněné centrum prokázat. 

Význam tzv. Viereckschanzí, které jsou nyní obecně považovány za 
kultovní místa, není dosud plně osvětlen. Nápadně se soustřeďují v 
oblastech, kde vliv římské civilizace postupoval pomaleji. Některé z nich se 
napojují na areály oppid, jiné se nalézají i v místech původních mohyl a 
knížecích pohřbů; v každém případě jsou svázány s keltskou tradicí a 
nescházejí ani hlasy, které je spojují s působností druidů (Piggott, 
1968,1970). 

Pádem oppid ve 2. polovině posledního století končí mocenský a 
politický význam Keltů na evropské pevnině, zůstává však po nich velký 
kulturní a civilizační přínos jako trvalá součást dalšího vývoje. Přímým 
pokračovatelem keltské tradice pak zůstala hlavně oblast britských ostrovů. 
Kelty končí jedna z velkých kapitol nejstarších dějin Evropy. 
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Doslov 
 
V letech 1948-1952 jsem studoval na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy prehistorii u prof. Jana Filipa, slovanskou archeologii u prof. Jana 
Eisnera a klasickou archeologii u prof. Jindřicha Čadíka a Růženy 
Vackové. Byli to především tito učitelé, kteří mi předali svou zkušenost a 
poznání o tom, že civilizace Evropy a do určité míry i kultura jejích 
jednotlivých oblastí spočívá na třech základních sloupech. Je to dědictví 
řecké (zejména helénistické) a římské antiky, křesťanství a vysoký stupeň 
vývoje pravěkého domácího obyvatelstva severně od Alp, který dosáhl od 
doby kamenné přes bronzovou a železnou vrcholu právě v 5.-1. století před 
Kr, a to po všech stránkách: hospodářské, společenské i kulturní. O 
antickém dědictví se není třeba šířit podrobněji. Základy evropské filozofie, 
výtvarného i slovesného umění (drama, poezie, próza) i vědy (historie, 
geografie, medicína, právo ad.) najdeme právě v řeckém a římském 
prostředí. Antické ideály, např. i to, že člověk je měřítkem všech věcí, 
ovládly velkou měrou evropskou společnost v době renesance a 
humanismu, později se objevují ještě v období klasicismu, a koneckonců se 
s nimi setkáváme i v současné době. Křesťanský světový názor převzaly 
dříve či později všechny evropské národy. Na tvůrčí složku domácího 
pravěkého obyvatelstva usedlého v Evropě severně od Alp se však v 
souvislosti s úvahou o vzniku evropské civilizace často zapomíná. Byli to 
právě tito lidé, které poprvé poznáváme jejich vlastním jménem, Keltové 
(římsky Galové), jejichž kmeny ovládly obrovské prostory Evropy od 
Skotska až po Španělsko a od Atlantického oceánu přes území středního a 
jižního Německa a naší vlasti až do Maďarska, Sedmihradska a dále na 
Balkán do Řecka, a dokonce až do Malé Asie. V poslední fázi vývoje 
společnosti Keltů vznikala na jejich území velká produkční centra s 
doklady masové výroby železa v pecích a železářských výrobků převážně 
hospodářského charakteru, keramiky, která byla poprvé ve střední Evropě 
vyráběna na rychle se točícím hrnčířském kruhu, s bronzovými šperky 
zdobenými emailem i jantarem, se skleněnými náramky a koraly ad. 
Nacházíme zde předměty importované k nám z jižních zemí i z Francie. 
Vysoký stupeň výroby a rozvinutý dálkový obchod si vynutily i 
pokročilejší způsob směny, tj. první mince ražené na našem území. Tato 
centra, která G. Julius Caesar nazval ve svých Zápiscích o válce galské 
„oppida", jsou přirovnávána k prvním sídlům městského charakteru v 
Evropě na sever od Alp. Jen nedostatek času a také vůdčích osobností 
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zabránil tomu, aby u nás vznikly první „státní" útvary v čele s keltskou 
vládnoucí vrstvou. Kolem změny letopočtu se však Keltové ve střední a 
západní Evropě dostali do kleští, které rozdrtily jejich politickou moc. Z 
jihu postupovaly k Dunaji a Rýnu římské legie, ze severu pronikali k jihu 
Germáni. Historické zprávy mluví o tom, že část Keltů (zvláště jejich 
ozbrojená složka) se stáhla na západ; není však pochyb o tom, že někteří z 
nich zůstali ve svých původních sídlech pod novou vládnoucí vrstvou 
Germánů a zvolna upadali (v římském povědomí) do zapomenutí. Jiná 
situace se vyvíjela v ostrovní oblasti, tj. v Irsku, ve Velké Británii, ve 
Skotsku a také v Bretani, kam římské legie nepronikly (Irsko, Skotsko) a 
kde silná tradice i jazyk Keltů trvají v podstatě dodnes. 

Profesor Filip věnoval poznávání keltské civilizace značnou část své 
vědecké práce. Kromě mnoha desítek větších studií a článků napsal také 
dvě knihy, z nichž první, Keltové ve střední Evropě, vyšla v roce 1956, a 
druhá, Keltská civilizace a její dědictví, byla vydána poprvé v roce 1960 a 
její 3. vydání v roce 1963. 

První kniha, které my, jeho žáci, říkáme „Velcí Keltové", je analýzou 
archeologických pramenů, především střední Evropy s přihlédnutím k 
okolním oblastem, která vyústila v chronologickou periodizaci vývoje 
keltské (nebo též laténské - podle naleziště La Tène na břehu jezera 
Neuchâtelského ve Švýcarsku) civilizace. V této knize, která je určena 
především odborné archeologické obci, tj. keltologům, je kladen důraz na 
poznání počátků keltské kultury a jejího vývoje z předchozí doby 
halštatské, dále na časově střední období, tj. periodu tzv. plochých 
kostrových pohřebišť. Při shromažďování materiálu k této práci se prof. 
Filipovi nahromadilo obrovské množství dalších drobných poznatků, které 
nebylo možno (také pro rozsah knihy) uplatnit v této odborné 
archeologické studii. Keltská archeologie, tj. rozbor a interpretace hmotné 
kultury, poskytuje totiž v současné době (a nebude tomu zřejmě v blízké 
budoucnosti jinak) při mizivém počtu dalších pramenů, např. historických, 
uměleckohistorických, jazykových ad., zatím největší množství dokladů 
pro poznání keltské společnosti. 

Druhou knížku (tzv. „Malí Keltové") psal prof. Filip pro širší veřejnost s 
úmyslem přiblížit laikům svět Keltů po všech stránkách tak, aby pochopili, 
že to byli právě tito obyvatelé, kteří pomáhali vytvořit „první Evropu". 
Knížka je napsána poutavým způsobem zkušeného pedagoga, tzn. 
„srozumitelným jazykem". Důkazem obrovského ohlasu jejího vydání u 
nás je skutečnost, že byla vzápětí přeložena do němčiny, do angličtiny 
dokonce dvakrát a byla pak v Anglii doporučena jako vysokoškolská 
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učebnice, dále do ruštiny, do italštiny a do maďarštiny. Je to dosud 
nejucelenější obraz keltské společnosti, její hospodářské úrovně, vojenské 
organizace, náboženských představ, vlastního uměleckého stylu, ale také 
dědictví, které předala společnosti středověku a jehož tradici v určité oblasti 
zachycujeme ještě v současné době. Zájem o Kelty se projevuje ostatně od 
doby romantismu minulého století v několika vlnách (R. Wagner -Parsifal, 
V. Bělini - Norma, J. Zeyer - Tristan a Isolda, M. Aleš -cyklus Má vlast v 
Národním divadle, J. Cocteau - Věčný návrat ad.) až do dnešní doby (film 
Excalibur, Asterix v dětských časopisech a filmech, a dokonce i Mickey 
Mouse). 

Od doby 1. vydání Keltské civilizace a jejího dědictví uplynulo již 35 
let. Profesor Filip si časový odstup od prvního tisku plně uvědomoval, a 
proto ještě krátce před svým odchodem v roce 1981 napsal dodatečnou 10. 
kapitolu, v níž shrnul stav bádání o Keltech do června 1980. Jedním z 
nejobtížnějších problémů při poznávání jakékoliv etnické skupiny je otázka 
jejího zrození či původu (etnogeneze). V 10. kapitole se profesor Filip 
věnuje zejména časově přechodné fázi mezi dobou halštatskou a laténskou 
a přechodem společnosti z období knížat do doby „vojenské demokracie", 
tj. plochých kostrových hrobů. Upozorňuje zde na nejdůležitější dosažené 
výsledky nejen u nás (např. na výzkum na Závisti), ale také v zahraničí, kde 
byl prozkoumán nevyloupeny komorový hrob knížete pod mohylou v 
Hochdorfu u Stuttgartu. Nálezy z tohoto místa přinášejí opět jedinečné 
doklady o téměř neomezené ekonomické (a tudíž i politické) moci a 
postavení vládnoucí vrstvy Keltů na sklonku 6. století a počátku 5. století 
před Kr. Tělo velmože z Hochdorfu spočívalo na bronzové posteli s 
opěradly na třech stranách, kterou neslo osm nožek ve tvaru ženských 
postav s kolečky mezi nohama. Lůžko bylo vyrobeno v jižních zemích, 
nejspíše v etruské oblasti. V celé antické oblasti jsme dosud nepoznali 
předmět podobného druhu. Kromě zlatých předmětů, např. misky položené 
v obrovském bronzovém kráteru nebo dýky a zlatých pásků na botách, byla 
nádhera hrobové komory zvýšena plátěnou textilií se stopami vlny, jíž byly 
potaženy stěny a podlaha. Závěr 10. kapitoly prof. Filipa patří hodnocení 
stavu bádání o keltských oppidech, a to opět u nás (Stradonice, Závist, 
Hrazany, Třísov, Staré Hradisko) i u sousedů (Manching u Ingolstadtu). 

Od smrti profesora Filipa uplynulo letos 14 let a poznání keltské 
civilizace pokročilo přirozeně opět dále. Není v možnostech tohoto doslovu 
zabývat se byť jen hlavními studiemi, které vyšly na téma keltská civilizace 
a kultura. Jestliže použiji nepříliš jemnou formulaci, dalo by se množství 
publikovaných studií „měřit na metry". Přiznám se, že ani úzce 
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specializovaný keltolog nemůže přečíst záplavu nových prací a informací. 
Budu se snažit upozornit, a to jen velmi útržkovitě, na některé hlavní akce. 
Při Unesco byla např. zřízena komise pro studium keltské kultury. Jejím 
úkolem je prohloubit poznání keltské řeči. Při irské akademii věd vzniklo 
středisko pro sestavení slovníku keltského jazyka. Největší výstava o 
Keltech, jaká byla kdy uspořádána a kam byly sneseny všechny špičkové 
ukázky keltské kultury z těch zemí, na jejichž území žily keltské kmeny, 
proběhla v Palazzo Grassi v Benátkách v době od 24. 3. do 8.12.1991. Na 
realizaci výstavy se podílel obrovský tým odborníků z celé Evropy. K této 
akci vyšel bohaté ilustrovaný katalog o 711 stránkách v italštině, 
francouzštině a angličtině. Obsahuje zatím největší seznam nové základní 
literatury o Keltech, vydané do té doby. Je rozdělen jak podle oborů, např. 
obecné práce, umění, náboženství, společnost a tradice, jazyk, tak také 
podle zemí, tj. ze západní, střední a východní Evropy, z Balkánu a Malé 
Asie. Dlouhý je rovněž seznam literatury o křesťanských Keltech. V 
Čechách byly např. publikovány nálezy z pohřebiště v Manětíně, právě z 
časového intervalu mezi pozdněhalštatskou a časněhalštatskou dobou. Je to 
soubor nálezů, který má klíčové postavení při poznání o vývoji keltské 
společnosti u nás (tab. XLIX). Nálezy z největšího keltského pohřebiště u 
nás v Jenišově Újezdě zpracoval mezinárodní tým odborníků. 
Archeologové, kteří zkoumali velké Hradiště nad Závistí, publikovali další 
studie o nálezech z tohoto místa. Vyšla práce o halštatském a laténském 
skle. Na Lovosicku, Žatecku a v povodí Bíliny byla objevena nová centra 
keltského osídlení. Na nejznámější svatyni Keltů v Čechách, v Mšeckých 
Žehrovicích, kde byla v roce 1942 nalezena známá plastika keltského boha, 
byl odkryt chrám s ochozem kolem ústřední cely. O nových objevech 
keltské civilizace a kultury u nás bych mohl pokračovat ještě dlouho. 

Pro odborníky je ovšem velmi potěšující skutečnost, že zájem o Kelty 
stoupá v široké veřejnosti, a právě té je určeno nové vydání Keltské 
civilizace a jejího dědictví Jana Filipa. Přes obrovské množství 
analytických prací a poznatků zůstává tato knížka jedinečným a zejména 
uceleným syntetickým obrazem vývoje a historického odkazu této starobylé 
kultury. Lze si jen přát, aby našla ohlas u širokého okruhu čtenářů. Vždyť 
keltský kmen Bójů dal naší zemi jméno Boiohaemum - Bohemia (Böhmen, 
La Bohême) - Čechy. 

 
Praha, květen 1995 

Jiří Břeň 
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